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MAITÉN YJ MIHÁL Y EMLÉKEZETE

1901. július 21-én született Nagybecskereken, a mai Zrenjaninban,
elhunyt 1974. július 7-én tJjvidéken. Magántisztvisel őként kezdte
pályafutását 1920-ban, aztán Újságíró lett. 1927-t ől Zentán dolgozott az ottani Friss Űjság szerkeszt őségében, majd Zomborba
került az Új Hírekhez, onnan pedig Szabadkára a Naplóhoz. 1944
decemberében egyik alapító szerkeszt ője volt az Újvidéken megjelenő Szabad Vajdaságnak, a kés őbbi Magyar Szónak, s kisebb
kitérésekt ő l eltekintve, amikor egy ideig szerkeszt ője volt a Dolgozó Nőnek, majd pedig a Hídnak (1949-1955), haláláig megmaradt a lap kötelékében. Küls ő munkatársa volt a jugoszláviai
magyar lapok szerkeszt őségének és az Újvidéki Rádiónak is.
1928-ban Mocsár című regényével elnyerte a szabadkai Bácsmegyei Napló irodalmi pályázatát. Els ő önálló kötete is 1928-ban
jélent meg Zentán, Kokain címmel. 1943-ban hagyta el a sajtót
első regénye, a Császár csatornája, ezt 1951-ben követte az Ělő
víz, amely szintén a bácskai nagycsatorna történetét eleveníti fel,
s amelyet 1967-ben a budapesti Magvet ő is kiadott. További regényei a Garabonciás (1952), ennek folytatása, a Bige Jóska házassága (1955) és kisregénye az Igy is történhetett, mely néhány
elbeszélessel együtt 1968-ban jelent meg az újvidéki Forum kiadásában. Két m űvében irodalmi visszaemlékezéseit adta ki, A
magunk nyomában (1951) és Szikra és hamu (1963) címmel.
Elbeszéléskötetei: Májusfa (1948), Forró föld (1950), Lássuk a
medvét (1959), A csillagszámoló (1963), Remények batárján (1971).
Harmadik ablak című színművét a Szabadkai Népszínház mutatta
be 158-ban. A szám űzött című színpadi játéka pedig els ő díjat
nyert 1970-ben a Forum pályázatán. Ezenkívül számos rádiójátékot is irt. Különös ajándék című novellájából 1957-ben filmet
készítettek, és több m űve szerbhorvát fordításban is megjelent.
Ügy tudom, nemigen foglalkozott keresztrejtvényfejtéssei, és mégis,
éppen a keresztrejtvénynek köszönhetem els ő találkozásunkat. Akkorjában, a húszas évek végén és a harmincas évek legelején még diák
voltam, s az osztályban - a labdarúgás és az asztaliteniszezés mellett
- az volt egyik közös szórakozásunk, hogy keresztrejtvényt fejtettünk.
Külön-külön Is, de együttesen is, kiegészítve egymás ismereteit, s az
eredményt, a megfejtett keresztrejtvényt beküidtük aztán a Napló szerkesztőségébe, és nem egyszer még jutalmat Is kaptunk a megfejtésért: sört, hamutálcát, könyvet. Így jutottam egyszer Majtényi, azazhogy Markovlcs Mihály els ő novellás kötetéhez, a K O k a I n hoz. A
könyv ott van még ma Is könyvtáram féltve őrzött kincsei között, s ha
belenézek, a régi Majtényi Mihályt látom magam el őtt, amint a szerkesztő ségi íróasztal mellett szivarozik, vagy díszbe öltözve, sötétkék
ruhában és pepita nyakkend ővel rója a köröket a mai színház el őcsarnokában mű ködött egykori bár táncparkettjén, a hintázó, röpköd ő galambokat szerepeltet ő műsor befejeztével.
Elmerengek a régi képen, és hirtelen rádöbbenek: a kép csalóka, nem az igazi Majtényi Mihályt mutatja. Aminthogy nem az igazi
Majtényi Mihály szól hozzám a K o k a I n cím ű kötet mottójából sem:
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hiszek a végzetben. Hiszem, hogy élnek különös lények körülöttünk. Ezek nevetve nézik a mindennap apró tülekedését és kárörömmel integetnek, ha valaki eljut az örvényhez. Kend ő lobogtatásuk
kísértettánc, fegyverük a mámor, a betegség a b ű n - aranyvágy és
alkoholgőz. . .
Tudom, Majtényi Mihály egy id őben vissza-visszatér ően mélyedt
bele a végzet játékainak halk megzenésítésébe. Ez a végzetidézés azonban sohasem a kísértetjárás és a kokainkábulat félelmetesen komor,
hazugságokból kiburjánzó színjátéka, hanem a kézzel fogható, valóságos Ízű és valóságos szagokat árasztó valóság: a kisemberek mindennapja. Mert hiába írta le mottóul Majtényi Mihály, hogy »hiszem, hogy
élnek különös lények körülöttünk, elbeszéléseinek, regényeinek, színdarabjainak, rádiójátékainak minden sora e mottónak a cáfolata, mert
sohasem különös lényekr ő l szól, még csak nem is utal rájuk, nem ig
teszi meg őket holmi deus ex machinaszer ű, életet mozgató er ő kké, hanem mindennapi embereivel nyomósítja Könyves Kálmánnak a boszorkányüldözést részben megszüntet ő kinyilatkoztatását: boszorkányokról
pedig, akik nincsenek, szó ne essék. Majtényi Mihály sem beszél soha
boszorkányokról, csak egyszerű emberekrő l, már a K o k a i n ban Is:
Sztrazsik Manóról, aki szívszélh űdésben hal meg egy szállodai szobában, a mozilátogatás ürügyén lopni kényszerül ő telefonos fiúról és
hasonló társaikról. Hiába beszél a mottó »különös lények»-r ől, ha maga
a könyv meleg realizmust sugároz, amelynek légkörében csúfolódásnak hat még az is, hogy a szerelemvágyó Áron Kristóf belekóstol egy szer a kokainmámorba.
Nem, Majtényi Mihály sohasem akar a realitások fölé emelkedni
- még kokainmámor árán sem. Csordás Mihály legutóbb egyértelm űen
a Szenteleky-követ ő k kis táborába sorolta. Maga Majtényi is így vall
A magunk nyomában című kötet bevezet ő, Érzelmes utazás a becsei Helikonra cím ű írásában:
»A költő eszménye a Széplélek volt (kés őbb irodalmi vezetője), a
valóban hites ember, aki a kulisszák mögött minden irodalmi szálat
mozgatott, és erre a helikoni ünnepségre nem is zsakettkabátban érkezett - mint a legtöbben -‚ hanem frakkban, hogy ezzel is jelezze,
milyen ünnepi pillanat számára ez a tanácskozás és az egész Helikon».
Ez a tekintélytisztelet azonban nem csupán Szenteleky irodalomszervezői nagyságának elismeréséb ől fakad, hanem egy visszafojthatatlan belső vágyból Is: a mi világunkat vetíteni ki szórakoztató
olvasmányként és tanulságként egyaránt -‚ persze nem a fényképész,
hanem a festő szemével. Ez a bels ő kényszer szabja meg minden témáját, már csak azért Is, mert bármlről ás bárkiről Ír Is, ebben a bármiben és bárkiben Ő maga is benne van. Ezért ismeri alakjait olyan
bensőségesen, olyan hitelesen. Tulajdonképpen csupán egyszer-kétszeŕ szakad el innen Vajdaságból, csak egyszer telepedik át ideiglenesen messze földre, például díjnyertes színdarabjában és Ig y I s t ö rt é n h e t e t t cím ű kisregényében. Ha azonban jobban belenézünk a
sorok közé, szinte azt Is mondhatnánk, hogy ennek az utóbbinak a története is a környezetünkben játszódik. A második világháborút, a fasizmust idézi, és ebb ől a szempontból nem Is túlságosan lényeges, hogy
francia, avagy vajdasági-e a környezet, ahol az események lejátszódnak.
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Az író fejl ődési útján több szakaszt Is megkülönböztethetünk
ugyan, mindezekben a szakaszokban azonban változatlanul megmarad
valami: a befelé és közvetlenül 'maga köré tekint ő író, akinek szemlél ődését nem vonzzák a felh ők, Inkább csak a föld: a nyíló virágok
és az éktelenked ő békanyálas tócsák. S ha azt mondjuk, hogy volt
Majtényinak bizonyos, két háború közötti korszaka, hogy külön korszakba kell sorolnunk a Májusfa ás a Forró föld id őszakát,
hogy külön korszakot alkot 'a G a r a b o n c i á $ és a B 19 e J Ó s k a
h á z a s s á g a, s végül hogy megint csak külön korszakba sorozhatók
a legutóbbi esztend ők bizonyos értelemben hangot és kifejezésmódot
változtató, kitáruló elbeszélései, végeredményben mégis arra a következtetésre kell jutnunk, hogy Majtényi önmagában nem változott. Amit
változásnak nevezhetünk, az a természetszer ű fejlődés. Tempora mutantur et nos mutamur in ilus. Majtényi mindig együtt élt a tájjal, a
körülötte zajló élettel, nem akart soha a valóságtól elrugaszkodó avant'gardizmus magaslataiba jutni, megelégedett a maga emberi környezetével - még akkor Is, •ha els ő kötetének mottójában azt vallja, hogy
hisz a körülöttünk él ő különös lényekben. Mert ezek a kölönös lények
nála sohasem kerülnek az emberen kívülre, sohasem függetlenek t őle.
Az emberben élnek, az ember butaságában, babonáiban és felszabadulásában. Az ember a' fejl ődéssel önmagában semmisíti meg ezeket
a különös lényeket. Mert 'boszorkányok nincsenek, minek is beszélni
róluk. Természetes hát, hogy Majtényi kifejezésmódja, témavilága mindig szorosan nyomon követte a változó Id őt, a változó életet. S akár
A Vidám Gyászhuszárhoz címzett vendégl ő ósdi leveg őjét
kelti életre, akár a kalauz elröppent sapkájának románcát énekeli meg
a felszabadulás utáni id ők tragikumot leküzd ő humoros és optimista
atmoszférájának érzékeltetésére, akár Bige Jóska útját kíséri végig nagy
belső átéléssel és írói felméréssel, akár pedig az E r k é I y »ruhaszárításra kiválóan alkalmas, szegényes világából tekint ki a változó világra,
ő változatlanul megmarad a maga emberi, mélységesen humánus, mélységesen optimista útján - mint ember ás mint író egyaránt. Mert az
ember egyszerű en elválaszthatatlan benne az írótól. És éppen ez az
elválaszthatatlanság adja meg leghívebb írói arcképét.
Még a legutolsó korszak Is csak a felszabadultság, a szabadabb,
természetesebb élet kivetítése még azzal Is, hogy a neorealizmus bizonyos jegyeit veszi magára a befejezetlenség, a töretlen folyamatosság
érzékeltetésével. Ez az Ő avantgardizmusa. A T o m I b a n m o S t Ő s
v a n című kis elbeszélést, amely díjnyertes szinpad ł művének hangulatát és légkörét Is Idézi, például Így fejezi be:
»l)gy látszik, most vége. A professzor kissé meghajolt, és kiment
a terembő l! Szaval nyomán ott maradtak a levél sorai, ott úsztak sokáig.
S .mintha tű nődne mindenki, $ azon t űnődne éppen, sok ezer év szélzúgó távolságából, mit jelent a néhány szó, hogy Tomiban most Ősz
van.((
Igen, »úgy látszIk, most vége! Majtényl Mihály már a sírban nyugszik, és többé nem mosolyog ránk újabb elbeszéléseinek soraln keresztül. Ez a vég azonban egy kicsit hasonlít legutóbbi írói megnyilatkozásaihoz. Befejezetlen, és el lehet gondolkodni rajta: »mit I$ jelent a
néhány szó, hogy Tomiban most Ősz van, vagy mit Is jelent az a
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néhány szó, hogy »... ott az „a" bet ű valahol szélről, érzi az ujjam,
de melyik sorban, jaj melyik sorban?, és mit Is jelent az a szomorú
tény, hogy Majtényi Mihály már nincs itt közöttünk.
Mindezekre a nyitott kérdésekre azonban megvan a válasz. Megadjarámára Garabonciás Is.
» - Hát mégis van... igazság? - kérdeztem én is súgva.
- Van. Valahol él, fiam, csak nagyon nehéz rátalálni. Csak nyúlkálunk utána, ennyi az egész. És soká lesz, mire elérjük!
Majtényi Mihály ez után az emberi Igazság után »nyúlkált ś egész
irodalmi munkásságában: ezt kutatta, ezt Igyekezett szavakba önteni.
Major Nándor, amikor előszót írt R e m é n y e k batárján cím ű
gyűjteményes kötetéhez, megállapította:
»Impozáns munkássága Irodalmunk egyik alappillére, s kritikánk
mindmáig adós páratlan értékeinek alapos, méltó feltárásával.<
Most, hogy Majtényi Mihály eltávozott körünkb ől, hogy nem látjuk többé nyugodt, csöndes mosolyát, nem halljuk halk hangját, nem
merenghetünk el szivarja, vagy pipája füstjének kacskaringózásán, nem
olvashatjuk újabb m űveit, amelyekkel - úgy érzem - még adósa maradt irodalmunknak, talán eljön az az Id ő is, hogy valóra váljon Major
Nándor óhaja, és Irodalmi krltlkánk egybefoglalja, alaposan klértékelje
életm űvét.

KOLOZSI TIBOR
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BOGDÁNFI SÁNDOR

TÜZ ÉS VÍZ

A pokol erői szabadultak rá Ti;szavárra.
E'íőbb csak a repedéseken át felsivárgó gáz terjedt, s megfoj t ott három embert meg számtalan kisebb-nagyobb állatot a közeli tanyákon, aztán a repedés kráterré szélesedett. Sisteregve tört elő a gáz
Fortyogás, morajlás, dübörgés, rbbanás ha'l!atszott a föld imtályábõl.
A ikrálerbãl iizzó ikavics, kő , :sa.la!k •agyaggem'bóc, forró iszap repült a magasba, onnan pedig szerteszét. A fúrótorony összeomlott, da rabokra hullott, semmivé olvadt.
Lángnylvek futkároztak a ikrátier körül, fel-felcsaptak, egyesültek,
húsz méteres lángoszfloppá váltak, vég ül 'iángtangerré nőttek, száz mé (erre fövefitek fel, gomolyogva, és s űrű füstfelhäkkel borítva az eget.
A t ű z sustorgott, asszonyok sivalkodta'k, gyerekek visítottak, suhancok ordítottak, tehenek ibógtek, gépkocsik zúgtak, fékek cskorogtak, vezényszavak pattogtak. Porfef h ő ilepte be a ikitõrés kö rn yékét.
Fojtó h őség, orrfacsaró b űz közepette dolgoztak a mentőosztagok: tűzoltók, bányászk, kuhikosok; mély árkot ástak a színhely körül.
Ez már sok, ezt nem akartam. Én csak agy kis felt űnésre, kavargásra, rázásra vágytam, hogy anyagom legyen nagy tiszavári festményemhez. A gáz első megjelenése, mérsékelt, Szinte udvarias kitörése,
amikor nagyapám is kirepült a sírjából, új zaj/al, Új varázzsal, új buzgósággal keresztezte a tiszavári csendélet számomra kibírhatatlan idillikus szépségét. Ez jó volt akkor, se/teimet ébresztett bennem, te/villanyozta m űvészetemet. űröltem, hogy az új történések sejtelme elindít ja bennem ás egész Tiszavárban a vérkeringést, te/fokozza a homályos
tudatot, az Ösztönös el őérzetet, s megteremti a nagy festmény megalkotásához szükséges légkört. Ehelyett itt a pusztulás Jégköre, a pokol
légköre hatalmasodott cl. Emma néni meghalt. Meghalt a légszomjtól.
űreg szíve nem bírta a h őséget, a b űzt. A bányászok elköltöztek, s a
ház végre üresen maradt. Gy őztem. A ház az enyém, olcsón megszereztem, kőzben megőriztem ép eszemet is. Hihetetlen. S most mit tegyek vele? Semmi Szükségem az eszemre, a házra. Amióta füst borítja
az eget Tiszavár fölött, án csak tisztaságra, csendre vágyom. Mi lelt
engem? A tüzet ás a vele járó füstöt, b űzt, a három megfulladt áldozatot természetesen ráfestem a tablóra, kúp alakban, egy-két hegyes
bökken ő vel tarkítva. De ráfestem a megdöbbenést, a szaladgálást, a
mentők, tűzoltók erőfeszitését is, piros cikázás formájában, némi zöldes
ellenszenvvel vegyítve. Nem, án nem ezt akartam, ezek a puszttások,
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tu!Jadésok, égés'ek nem az én szine'im, nem az én ecseteim, tuiiadások,
égése* nem az én színe/m, nem az ién ecsetfeim, nem az én alkotásaim. Tiltakozom!
A községházán nyomasztó baogudatban várták a csodát.
Bene az ãbiikon át fi,gyeite la kavargó tüatfelĺhöt, Kopasz a kutyája hátát simogatta., Olga e kezét rtõrdeite, Milán padig harsány hangon
telefonált ÚljVidékre.
- Olszkt hívjátok Varsóból! Az ért ehhez ilegj,obban a világon.
Igen. Az 'első irepúlõgéppel jöjjön. Ne fukarkodjatok! FśaHó! Igérjetek
neki sok pénzt, 'nyaralást iaz Ari'án, miindo.M. Ne hagyjatok pácban,
'könyörgöm. Zd'ravo!
Lecsapta a ikagylót,.s dühösen nézett körül, imiim 'tigris a ketrec-

ben.
- Ő k persze ül nek az irodában 'kényemesen - fakadt ki mérgese n. Ülnek sés piszkálják a körmüket. Kopír, 'papír, irad,í.r ... Törődnek is ők azzal, hogy 'itt az ördögök ropogósra .pi'rítanak lbennü.nlćet,
hogy megsĚilünk ebben a pokolban.
Olga köhiintett.
- Mregérdem'eltük - mondta.
Bene megfordult.
- Kikérem 'magamnak az ilyen reaköiós, imaradi megjegyzéseket!
újfent ilieszãg,ezem, hogy a ikõzségii vezetőség teljesen ártatlan!
- Ügy? —gúnyolódott Olga.
- Ügy! A ikõzségi vezetőség helyesen jánt el. A fejl ődést szolgálta, ez lazigaz5ág. A tejlődést!
- Hát amI azt IMIleti - szólt epésen Olga -‚ a tű zvész egészen
szépen tejłlődk...
- Ne tülozz, Olgica - szólt ikõzbe Milán. - A gúnyolódás mt
sem segít most Nagy szerencsétlenség ez, de iricm első 'eset. Olvasd
el az olajkutatás történetét, s fmegludod majd, hogy 'rengeteg t ű zvész
volt a imúlitban.
- Jó, jó - ugrott fel Kopasz -‚ de miért éppen Tiszaváron...
- Pech! - tárta szét a ikatjât Mi'lán. - n mindent erikövetlem...
Az 'ügyészség ilis megállapította, hagy szabályosan jártam el, m űszaki
hiba 'nem történt. Az elemek...
- Az 'elemek, persze - g űnyotódott tovább Olga. - Nálad ez
elemek, a itermãszeti 'erők, az ösztönök, 'a véletlenek 'mintha ik~ gyakoriak volnának, Milán, inem gondolod?
- 'Nem értem.
- Érted te, érted, Bc>tkáné ás a liánYa iis az 'aemek miatt hagyott
itt csapot-papot, 'nemde?
Miilán nyelt 'egyet.
- Nem tudom, mire oélzol.
- Arra.
Bene idegesen 'közbe vágott:

624

- Mi 'köze Botkánénakés a lényének a gázkitöréshez?
- Igenis van ikõze. A gáz rnegörj ĺtett 'itt imndenkh. Hát (nem láttátok, hogy az egész 4kõzség velamfée vad táncot ilejit, amióta megkezdődött a fúrás ,a temetőnél? Annak a bolond Tamásnak például imegjõtt
az esze most, viszont az Olyan kiegyensúlyozott emberek, mint Bene és
Kopasz, elvesztették ítél őképességüket, gyermeki snten játszadoznak,
hancroznak, hol ör(»nek, hol sírnak, 'szegény Vui Ć J000 imeg is botott, és végérvényesen ikidõht a j ,átékbál í viszont iitt van 'Miilán, a ikiitülnõ
munkás a ipéldás családapa, adki teljesen 'megergüt a gáztól, 'úgy viselkedik, imnt egy lkõlyõk, mint iegy tökfH ćó.
- Kikérem magamnak!
- Nem akartak sénteg'etni, Milán, de jtény, hogy az utóbbi hetek-.
ben a vis41kedêsadM rácáfoltál egész eddigi életedre.
- agyjik ezt, Otgica.
- 'Nem ihaqyhai#uM Ez összefügg mn'den bajl. Én jó el őre figyelrnezbettelek benn'etelet, hogy 'a mhó'ságriak, a pé'nzs ăvárgásnak
rossz vége 'lesz. Akkor is az 'erlkölÖsi züllést ő l, a polItikai problémáktál féltem, most iis. Elvégre hogy történhet meg, hogy egy imegloU ember, 'régi harcos, lkomimuroista, fkiinek fl'n őtt gyerekei vannak, összesz ű rje a ilevet 'egy cifra 'divatbábbal
- Olga! Légy tszíves. . . - sz őtt lkõzbe 'Bene.
Ez 'nem Igaz! - tiltakozott fv1án. - Nem tudom, Otica,
mérit 'kell itt most 'beszerrnyezni 'egy fiatal tanérnöt, a vendégedet...
- Megszökött! Búcsú nélkül lhagyott itt, az anyjával együtt, lki
valamiféle sugarakrál fa'ntázi'élt. Annak 'Is az 'agyéra ment a gáz, én
mondom. S miféle vendég az, aki 'mlrden 'éj}el 'szeretkezik a másik vendéggel, nő s emberrel, családapával, rnahonap nagyapával, tkõzbe.n
gügyög, nyögdécsel, sőhajtozik, liheg, de Úgy, hogy én mindent hal'ljak
a falon át, hogy éjjeleken át ine tudjak 'aludri. Ez vendég? Ezért fogadtam be a lházaffiba? 'Egy háborús 'bünöst a lányáv1!
- Olgica!
•
- Ez 'nem igaz - tiltakozott Bene. - Leel'len őriz'tük Botkáékat.
Múltjuk makulátlan. Olga, kérlek...
- Ne kérj! Tudom, amit tudok. Ezek a Botkáné-féle n ők német
tiszbékkl Ikacérkodtak, 'amíg én erd ők irroélyén, 'nedves barlangban kín1ódam a sebesültekkel. És •a imi gy őzelmünk után is imi történt? Ő
utánuk szaladtak a férfiak, nem miu'tá'rwnk, akik az erd őben hagytuk a
hamvasságunkat, az üdeségü'nket. Kerültek bennünket, mert meg őriztük a szüzességünket. És most 'is kerülnek bennünket.
- Oîgica, ne 'izgasd imiagad - 'kérlelte Milán.
-

- Hallgass! Elfogadtad t őle azt a borostyán 'hamultartót 'is, szül:etésnapodra. Hát 'nem szégyelled? Otverrnegyedik születésnapodra! Tel
Tudsz te ötvennégig számolni? Nem tudsz, imert a gáz megszédített
téged Is... És engem is.
Olga zsebkend őt vett el ő , és a szemét törölve, 'orrát fújva 'köszönés nélkül itáviozott, n*itha 'a saját szavaltál imeg,ijiedit volna, mintha az
llenérvek 'elől szökne.
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A szäkés régi bevált módszer Tiszaváron. Az emberek szöknek
a problémák el ől, szöknek a gondoktól, a felel ősségtől, az Igazság el ől,
szöknek a munkahelyrőf, a család/uktól, a szegénységt ől, a sártól, mos!
a gáztól Is. Elvira is megszökött el őlem. Kétszer-hárrnszor próbálkoztam nála, szerelmet Is vallottam neki, de ő csak mosolygott »Nem
tud maga szeretni, Tamás« - mondta, ás úgy nézett rám, mintha sajnálna. Megfogtam a kar/át, szorítottam, s beszéltem neki a nagy remekm űröl, e tiszavári körképről, a világ képér ől, amelyet őróla nevezek
majd el. Nem, Elvira nem rólad nevezem el a képet. Te nem érted meg
a belőlem áradó sugarakat. Talán Olga megérezné? Olga más. Olga
állandóan szökik önmaga el ől. Vigyázz, Olga, valaki utolér egyszer, s
betörni a szád. Maid án utolériek. Jó?
Bene üveges szemmel 'nézett Olga után.
- Szöik'k a sü*!yed ő hajóról - mondta fejét csóválva.
- Nem süllyedő hajó ez, hanem régen elsüllyedt roncs a víz
fenekéii - sóhajtott Kopasz.
- Tévedtek, barát~ - emelte lel az ujját M'l'á'n. - Most feszül 11,gazán a vi'Ďorlánlk. Indul a hajó. Jó sżOlk řfűjak. Most 'kezd ődik a
nagy fej'l ődés Tiszaváron!
Bene ás Kopasz, szátábva bánt Ątak MiIlá'nra. A főmérnök sápadt
arca, 'kar*k'ás szemel, elmélyWt 'ráncai nem sok bizaniat gerjesztettek.
Mi'lán ełlnevette magát.
- Ez a t űz 'eléget tt 'rnFnden régi kacatot, s akkor hozzálátunk
az Új dođ gokhoz.
- Miféle új dolgokhoz?
- Kibaá'lunk valamit.
- És pénzt 'honnan veszünk rá?
- Pénz esz döget! - jelentette ki Mil'án határozottan.
- Ezt án mondtam 'itt hat hónappal ezel őtt, ami'kor megkezdted
a fúrást. Belebukturk.
Most mérget vehettek rá: lesz pénz dögivel!
-

Honnan?

- Mindenhonnan. Nálunk oda, ahol baj van, ömlik a pénz. A
t űzvész eFég ok 'arra, 'hogy a 'kormány meg ńyissa az erszényéit. Tiszavár segélyt lkap. De fizet majd a blztositó, s őt az Ol'ajikuta'tó Vállalat is.
Lesz itt pénz, ha mondom! És akkor 'leül'ünk, s megbeszéfjük a teendöket. Jó?
- Jó - vonta a vállát, Bene. Ml4án vette a táskáját, s Indult a
t űzhöz.
Kopasz hosszan 'nézett utána, s anikor 'becsukta maga mögött az
ajtót, ikeserüen kifakadt.
- Igaza van Olgának. Milán Is i~gkergUlt a gáztól.
2.
Három hétig 'tartott 'a harc a t ű zzel, a feltörő gázza'l.
Valahonnan a föld 'mélyéből virtömeg sietett ez emberek segítségére, s &otbotta a tüzet.
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A kráter helyén tó 'keletkezett, 'kénes meleg vízzel.
A tű zoltók beültek a tarbálykoosFkba és elvonultak.
A bányászok 'I-eszerelték az Összes berendezéseket, és szintén
elvonultk.
A mérnÖkök, tivaiaFnokok, gépkocsivezetők 'szedték a sátorfájukat

és távoztak.
A zugkoosmákba'n árván imaradiak a székek, asztalok, poharak..
A 'házkban üresen maradtak az atbériFeti szobák. Szétvetett ágyakat, el'nyű tt matracokat, ikQszos takarókat, gy űrött 'törüliközőket, 'kitaposott, rongyos papucsokat, egy-egy szakadt inget, alsonadt'agot hagytak
m.guk után az 'egykori albérl ők.
Az Elán 'kávéházi étterem és rnuató ftermei ürességtől ásíitva
vártak sorsukra. Vendég véletlenül se tévedt be. Az énekesn ő és a
zenekar invásutt keresett szerződ és t. Phangszórók hallgattak.
Tiszavár 'kiürült.
A tiszaváriak is, 'mintha 'ki akarták volna pIhenni a mozgalmas
hónapok fáradalmait, elvonultak, bezárkóztak otthonukba: piletek, gondokozta'k, felmérték a közelmúlt eseményeit.
- Hallotta? Benét és 'Kopaszt 'leváltják.
- Ogy kell 'nekik.
- Hallotta? Az új tó vize gyógyhatású.
- Bár igaz volna.
- Nem hiszem én azt. Úgy járunk vele, mini az olajjal.
- Hallotta? Létai megjött Németországból, s nem találta itt á
feleségét. Miliivoj 'magával vitte Ibit. Valahol Boszn*ában bukátnak.
- Majd talál magának L'étai más nőt.
- Vadul szereti most a .tel'eségét Furcsa, mi?
- Hallotta? A Vicsek Vica Ötödik hónapban van.
- A cijláki Maca szintén.
- Ajaj, és. még hányan...
- Egy kis friss vér 'nem árta falunak.
- Hallotta? A plébános úr leveti a reverendát. Elmegy.
- Hova?
- Nem tudom.
- Hallotta? Csoma Jutika Üjvidéken jár 'iskolába. A község ősz töndíjazza.
- Megérdemli. Jullika derék lány.
Álsl ĺtólag Ede megkérte, hatodszor.
- És?
- Nemek mondott
- Hallotta? Tamás eIvesi Olgát.
- Nem igaz!
- Szombaton esküsznek a ikõzségházán.
- Nem hiszem
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- Bene adja össze őket.
- Hihetelen!
Hihetetlen, de igaz. Magam som tudnám pontosan megmagyarázni, mi késztetett arra, hogy megkérjem Olga kezét. Az összeomlás, a
nagy tűz talán, vagy az a tudat, hogy lám, Olgának megint igaza volt,
neki mindig igaza van, megérzi, mit kell tenni. Meglehet, hogy azért
akarom vele összekötni ia sorsomat, mert teljesen legyengültem, nincs
erőm tartani az ecsetet Öt másodpercig sem. Az ecset ellenáll, a vászon ellenáll, a lesték ellenáll. Egész m űvészetem veszélyben forog.
Olga erős, talán ő az egyetlen, aki képes megállítani engem a lejtőn.
Amikor elmondtam neki a kételyeimet, el őbb nevetett, aztán elkomolyodott, megszorította a karomat, s azt mondta: »Elinduisz a lejtőn,
de felfelé.« Akkor nem értettem, mit jelentenek a szavai, most már
tudom. Esküv ő után bevonulok az újvidéki klinikára elvonó kúrára.
Utána Új életet kezdünk, együtt Olgával. Idősebb nálam, hát aztán.
Nem szeretnék árulkodni jövend őbeli nejemről, de annyit mondhatok,
hegy felveszi a versenyt bármelyik fiatal lánnyal. Kemény a húsa, a
melle, a combja. Ohó! »Nem várunk - mondta - »megtartjuk a
nászéjszakát. Bevallom, megijedtem. Úgy éreztem magam, mintha egy
emlékm űve] kellene lefeküdnäm. Olga mindig a nagy múltat jelképezte számomra. Aztán kiderült, hogy olyan gyengéd tud lenni, mint a
rózsaszirom. Nem, nem mesélek róla, semmit. Aljas dolog volna részemről, ha kibeszélném a feleségemet. Azt, hogy sz űz volt még, minden
gyerek tudja Tíszaváron, bár ez számomra mellékes. Azt, hogy ember a
javából, azt Is tudja mindenki. Ahhoz ugyan nem tapad szemernyi
piszok sem! Nem ám! Még egy utolsó üveg ikonyakot megiszom azért.
És a nagy képre, amelyet természetesen Olgáról nevezek el, ráfestem
a házasság jellegzetességét Is: hosszú uszályt, selymes kelmét, soksok színből, sok-sok gyengédségb ől, nevetésböl, kuncogásból, boldogságból. Csak legyen erőm, hagy fogjam az ecsetet. Olga majd segít.
Ó, Ó, Olga, Olgica...

Krietôf nem akart hinni a tüéne<, amiikor Tamás és Olga h ăzasSágáróI értesült.

Olgát miiďig nagyra becs(he, Tamástól undorodott a plébános. E
kéit pólus egyes ül ését term ě szet&lenesnek a!ála, saát vereségének
tekntette. Napokig ki sem mozdut a paplakból. Olvasott és töprengett.
A gáz iMitõrêse egyébként fis n~okal ł agyott Kristóf lelkében.
Mél yen áîbé*te szül'ő aluja kudarcát. érzett abban
a meggyőződésében, hogy az ő imái 'idézték e ő ianagy tiszavári terv
megt- iÚsul.ását. Az Atyaisten, akiihez rimánkodott, és Jézus Krisztus,
aihz annyiszor 1oł ászkodott, Úgy létezk, meghallgatták, és szö rn y ű
büľntetéssel sújtották a mohósága által Irevezetett falut. Bajt és gondot, vereséget ás kárt ckozott emţberá,isinak, h4veinek. Mégis van
Isten!
Az 'a tudat, hogy mégis van Isten, megrendítette a papot Amíg
titokban fkétkeclett Isten létezésében, addig iWkMsmereitesen végezte
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papi teendőit Most, amikor rájött tévedésére, vagis ikezdott hinni abban, hogy van Isten,, úgy érezte,' k'éptl'en tovább betöl'teni papi hivat ását.
Hosszú Jeviolot írt a szabadkai püspök'rek. B űn č'snek va'liotta magát. Feifedte a 'levélben, hogy évek óta bets ő szakadás van eg yházi
szaik'épzettségéböl ás Ďisztségből eredő ni;lvános élete és titokban
tartott 'marxista imag ,án, éi tete között. 'Ez a ikettõsság itévCftra vezette, s őt
az istentagaóás ibúnébe is elvitte. A p api hivatáshorribi'le diotu!
sal összeegyeztethetetlennek I tartja ezt a kettősséget, ezért vissz'avonul, leveti a 'reverendát, más fogilaiskozás után néz, C polgári életben
helyezkedik el.
A kettősség lám létezik a másik oldalon, a papok között Is. Hosz-

-

szú fekete reverenda alatt Is megtörténik, hogy hol így, hol úgy dobban a szív, s felmerül e kétely: hátha az ellenfélnek van igaza, hátha
át kellene állni az ő oidalára?_. A forradalmárok között is akadnak
szép számban, akik kett ős politikai eikälcsben élnek. itt vagyok én
például, aki sokáig verg ődtem a forradalom és az ellenforradalom igazsága között. És engem mindig szidtak. Kristóf is szidott, amikor az
mondtam neki, kissé Ittassan, hogy el kellene rendelni a papok kiherélését, akkor a fele biztosan más foglalkozást keresne. Eduárd is szídott, amikor azt mondtam neki, szintén ittasan, hogy el kellene rendelni
a hivatásos politikusok kiherélését, akkor a fele biztosan más foglalkozást keresne. Kristóf kipeliengórezett, hogy az egyházi dogmatizmus malmára hajtom a vizet, Eduárd pedig azt híresztelte rólam, hogy
a marxista dogmatizmus híve vagyok. Tévedés! Én csak a kettőság, az
álnokság ellen küzdöttem egyéni eszközökkel, vagyis tömény szesszel.
Azóta Is nem egy Olyan ismer ősömet álcáztam le, iaki fennen hirdeti a
szocializmus itanait, közben egész életével rácáfolt ezekre a tanokra.
Ezt még holtrészegen sem fogadhatom el. A kett ősséget két ákombákommal ábrázolom nagy képemen, valahol a kétszín űség mellett, a
sejtelem és kétség szomszédságában, egymással szemben, haragos
feketén és szúrós pirosan. Elég az álnokságból! Kiállást várnak t őlem,
tudom. Olga majd ezt Is rendezi bennem. A hatalmasokkal ňem alkuszom. Ami nem tetszik, úgyis megmondom nyíltan.

Julika a kávéját szüiíosÓlite a 'hagy Újvidéki i Madã,váfialial klubjában. Egy h őnapja járt ide. Fodor Gézával, s Iassan kiismerte e hangyabdly életét Ugy itetszett, lh iogy ebben •a házban 'serki sem csinál semmit, kibe jár, ül a klubban, tiSzk, tréose'l, il iapja ia irmp ot, közben a moap~ opók« keze alól napiłlap, hetilapok, ikõzlõnyãk, ,kãnyvek ás egyéb nyomtatványok kerülnek .ki sok 'ezer példányban mindennap, i mág vasárnap
is, a telefonok éjjel-nappal osörögnek, írógépek kattognak, nyomdagépek zúgnak, gépkocsik szálilítják •unos-unta l an a papírt, újságot,
könyveket és iem , bereket.
Fodor Géza mindennap egy:száli pros iszegfúvel fogadta Julikát,
és babár tudta, hogy Géza a vezérigazgató szo:bá'}ábôl »szerezte» a
virágót, jólesett 'neki a figyetmesség. Kenéz, ez id ős költő apró ajándékokkal, egyegy kerámiával, ,új i kõnyvvel, pénztárcávatl, napbárral, vegy ironnal, kulesĺtartóval, népviseleti babával, vHághí'r ű festmények repro
dukciójával Vagy egyéb aprósággail kedveskedett a lánynak.
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- Én Lis ültem egy .festöm űvésznek T*szaváron - 'mondta Juhka,
miközben Rembrandt feleségér ő l készült fesŤményénk lenyomatát nézegette.
- Kinek? - kérdezte feszülten Géza.
- Tamásnak. Som Tamásnak;
- Hallottam róla. Az él még?
- Hogyne élne. itt van az Újvidéki ideggyógyintézetben elvonó
körén. Tegnap, amiskor apát riátogattam, Tamást is láttam messzirő l.
- Szeretted Tamást? - nézett a lány szemébe Géza.
- Bámultam.
—És?
- Ő volt életemben iaz 'eső m űvész, akit 'láttam, ismertem. Az
ő révén tanultam 'meg szeretni mIndazt, amI a m űvészełtben valódi és
szép, s megvetni azt, ami hamis és csúf.
- ő róla mi a véleményed?
- Ne faggass!
- Nem faggat'la'k. Érdekel. Szeretett?
- Nem 'tudom. Olykor úgy tetszett, hogy szeret. Napkig hallgatott, rám se nézett, apró figye'l'mességekkel halmozott el, gyengéden
rám segítette a kabátot, csak úgy mellékesen megérintette a vállamat,
megsimogatta a kezemet - ilyenkor sütött a közelgése, éreztem a
belöle áradó vonzalmat. Máskor viszont határozottan éreztem, hogy
nem szeret. Vadul nekem esett, csókolt harapott, 'szorított, ledöntött a
heverő re, iletépte a ruhámat - ilyenkor csak a győzdlemre törő , öntelt
és önző hímet játsz ot ta, és engem teljesen hidegen hagyott.
- Furcsa.
Mi van ebben furcsa? Tamás volt az els ő szerelmem, de azt
nem mondtam meg 'neki soha, és nem voltam az övé soha. Megijesztett.
- Megijesztett? Nem értem.
- Megijedtem imindatóI, amii körülötte ijesztő volt: büztői, 'konyaktól, rendetlenségt ől, piszoktól és az Őrülett ől. Az őrülettől, igen.
Örült vott?
- Nem. De az Őrület ott volt Ikôr ülötte.
-

Az őrület valóban ott volt körülöttem. Kékes köd formájában ter-

jengett. Elhomályosította a iátásomaž. A hajszálereimen áÍ rägeszm.ékkel
töltötte az agyamaÍ. Az volt az egyik rögeszmém, hogy Ede, Kristóf ás
én egy személy vagyunk, egymásban benne vagyunk, ás külön -külän
is létezünk. Most, hogy itt vagyok az. ideggyógyintéze.tben, s tisztul az
agyam, Olga megszorítja a kezem ás megcsókolja az 'arcomat kétszer
hetente, az orvosok és az ápolón ők birtokba veszik testem minden poroiká ját, lelkem minden zugát, most kezdem felismerni önmagamat ás a
többieket. Tisztán látom az egész tiszavári nagy körképet. A sejtelem
eltűnt, a vágyak megváltoztak, a borzongás megsz űnt, a képzelet abbahagyta játékát, de itt-ott még látom az angyalokat: Benét, Kopaszt,
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EdéÍ, Olgát, rnindannyiurzkał, amint ĺ&Iorgatjuk az idillikus csendet,
meri szeretünk jászaini. Azér! Is megfestem a képet, csak egészen
másképpen.
- HaHotta? Ede regényt ír Tiszavárról.
- Ugyan rn letiet íroíerrõd az unarnas fészkr ő1?
- Áltólag imegírta a gázkitörés történetét.
- Azt irniindannyian áţéiltk, jobban ismerjük, minit Ede.
- Állítóag azzal lkezd ő dk a regény, hogy Som bácsi kirepül •a
sírjából.
- Azzal?
- Igen.
Hisz az nem lis Igaz.
• - Regényben nem fontos, hogy minden [gaz legyen.

Részlet a Szerző Angyalok játszanak című, sajtó alatt levő regényéb ől.
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GULYÁS JÓZSEF

TRIPTICHON

nem nem G/de inkább Haxley
G/de mint a dió spárga elavasodott
(magától elszakad)
ás a pändölháló
Hax!eyt sógorom hozza át a határon
disznóbőr 'kotferban
Haxley ás nem G/de
tropa a kis negédes tulipánemberkéknek
ahogy Aldo mondaná mosollyal
abban a bizonyos szögletben
a kis homo törte laz emberi nyelvet
selypített emberül
a kis nyéiszájú aranytollú törpekakas
és a méla huncsigat éle: Kosztolányi
ahogy löltálalja a könyvtáros
majdnem lehányom
pedig Ó án parasztgyerek vagyok ildomos
japánosan örökké mosolygok
na ás Rilke a szakállas selyemhernyó
Haxley ás nem G/de aki halott

messze puha gesztenyés óraütések
kamrás mélység a lénynek ligetei
megszaporodott lábbal megyek ülök
limlom szemét tarkasan czivîiizáció
kopognak gyakran azt hiszem
nem mord nekem semmit
akár a rojtos régi pénzek bástyák lodorvárek
galambok ás gyóntatóatyák
az ember várja hogy a bácsi elrepül
súlya ellenére veszti a teret
e/öl és hátul czMlizáoió
egérfogó csapóajtó tag yverhordó
elintézetlen ügyek
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s a beteg körül áiiván színeskedik
önmaga fölé emelkedik
fehér beszéd fehér lárma fölé
és megvalósul az árnyék szétnyítja lapjait
kopognak gyakran ezt hiszem
a rosokban és a ségekben megt ui/adok
közben •ő ikidolgozott karcsapásakkal
majdnem kiosukja a Nyugati mezöket
test lés tisztít
kihúzza árnyékából a hervadt oroszlánt
de ez csak ál- ás altatás
hájiestő illatszabó csen?egebajusz
női és férfi zöldség czivilizáoió
közeledik talán ember Ó talán
szeme ,safiokba szorított ivadállat
üzletet faragtak szomjábói
a büräkrácia pecsétes déiibábgy űjłeménye
az idő szele befúj a réseken
de ez semmi alig mozdul a Vízeszű tekintet
baljós kolcsok csörögnek
és mindig rossz helyen ős a zárójelek
a fény körűl harapdálnak
és mindig másutt mindig irossz helyen
kopogtatnak gyakran azt hiszem
3a sebesség hajóorra sértetlenül ér partot
letisztult alkonyban
letisztult iható pillanatokban
védhetetlen nem mint a szerelem
a víz alatti létezés
pazar gyöngyök s galambok lepik emléke/m
mint a hó
vízszirtesen hulló
föl-alá lebbenő óriás pelyhek
galambok stobák és arlagok
kecskekörömböl lábbelíb ői felhajtott itóka
milliók folyatása
tornyok ,és számok jelezte hiáný
ez emelkedik ki 'a poros terepb ől
töredékben látom a sörivót
mozdulataival lányt föltétefez
nem látom tudom a lányt
s olvasom 'tavak úszkáló fekete magvát
s tudója vagyok a l-teroid-féle
papíLrpöttyöz ő rovamak
stúdiumom a rovarok gumós növények gondolkozása
disszej'tációmat
,
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a »papkpö<ttyäz& úrnak ajánlom
családjában ö az egyik 'legjámborabb
az átlagot alulról
épp csak súrolja röptében
papírszárnyai hervadoznak
elejtett magokra les reszketeg

HAZATÉRVE BORRAL És KENYÉRREL

Zazatérve borral és kenyérrel
jól hal űtättem,
vártam, hátha meggondolod,
s mindenek ellenére mégis, mégis,
vagy éjfélkor,
amikor elhallgat a virágének
meleg szívverése,
$ C bugyborékoló világűr
jeges árként betör szobádba.
Bor ás kenyér várt faz asztalon,
kávé volt a fiókban,
melyet ha nyitok, megszólal,
akár az orgona ďegn!élyebb sípja,
hátha eszedbe jut,
mikor az utolsó virágének mögött
az űr jege betör szobádba.
Egérrel osztom meg kenyeremet,
mely asztalomon gőzölt
s iltatozott, mirt agy csokor
éppen te/hasadt szem ű és szájú rózsa.
Most Újra szavakkal
és bogaraimmal vesződök hajnalig.
Ti madarak, akik háromkor már
az ágakon csicseregte/c,
hogyan s mikor alszatok?
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Értem én, hogy a ż Öreg háznok
nem tud aludni,
ő sokat vesztett,
nagyon sokat. De ti meg é17
mért nem alhatunk,
mórt nem 'tudunk aludni hajnali háromkor?
Mikor a galamb az első szál kimondja
a hátba támadó reggelben,
várom, hogy valaki bekopogjon
('egy szörny társaságában)
akinek az utolsó olgarettá ját elloptam,
a fényesedő reggelben.
De 'án nem nyitok ablakot
semmilyen kopogtatásra,
megfogadtam,
amíg füleltem a zsongó fák alatt,
kát csöpp fehérvirággal ujjaim közt,
melyet Európa egyik kertjében szakítottam
háromkor, ittasan, kikészülve.
Háromtizenötkor megrezdül egy közeli
Vastag kakukkhúr,
agy távoli visszazengi
Borchertmesszesiégb ől.
Ó, kinek beszél a költő, a sok apró madár!
Talán a reggelnek fonja koszorúit
e két szárnyas élet.

KIFORRT MOSOL YÁ T

Nyüzsgő kukacos presszók
A függöny szétszalad.
S ő, ki térdig gázol
az elesett öregek szívében,
mint a kést,
sokélű fényes mosolyát,

presszóban csiszolt mosolyát
megforgatja bennem
s elmegy az életemmel.
Mindenem magával viszi.
Megyek, vár a halálom.
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VICEI KAROL

Y

A MEGADÁSRÓL

ölelések fortiss!mójában
még szimpla percek
majd körülvesz
csöndbetűk lihegő csordája
észrevétlen kicserélIk sejtjeidet

- üdvős gyilkosság
s nem tudod
magad ellen kätsz-e
szövetséget

JÁTÉKA ÍM
ma
visszacaerélem tőled játékaimat
hogy lehessek újra kisgyerek

s ha majd a boltba küldenek
szívesen kavicsokért pénzem
[elcserélem
eicseréiem

PEREMVÁROSI PROLÓGUS
csont-haláivárakozásban
sercegve ébredő ereszet
kék-csipkefüggöny ű alig-este

arcodon marad
a folyosóra lengő színes üveg
[ténye

rém gondolva
rezdülsz-e már
induisz ás

ujjaidon
az út ióokerltés-ktama
idáig vezet

ÖNIGAZOLÁS
(p1. egy kocsma női illemhelyének falára)

egy szebb kifejezéssel
nevezzetek tehát utoalánynak
ha nektek Igy könnyebb

636

merényletem
nem kímél meg benneteket
könnyű vérből még palotát emelek

SIRATÓ BORRAL, PENNÁ VA L
ułolszor idézlek
most hogy ,á
halállal csaltál meg
térdeplő szavaim
mind csak hallgatás
anakron könnyek
a jegel meggyújtják
utolszor idézlek
a vers is csak korlát

repítsek hozzád
elégeN
dülledt szem ű kántor
rekedt bariton ját
ha szavak ha színek
téged Is idéznek
poharam már üres
sehol som a képed

ELLENED
még mindig
ilyen-olyan ablettét szedek .
hiába
ellened
Jöhet a teljes elég6s
az kelt
akkor tán felszökkensz

a bokor mellől
hol fűszálak letoválták combodet
ellsmerően
pukedlit lejtve
összeütöd tenyeredet
egyedül Úgy maradsz

KÉRCESED VE
mintha filrnzene szólna
állandóan

az ugrabugra kis halál

időről időre rájövünk
tökéletes sztresszorunk

a rákstatisztikából Is mentheted

végső soron
legtisztább nyugalmad

SZÉL LESZ
szikkadt

vörös földön

fehér osonbiIlentyűk
szétszórva hevernek
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GURDA 8W
mekkďe I-kerek
kalapkát emelget
rám naponta
hiteännön igazban

félelem-szülője

faďzsebében
tegyvert hordoz
- darwin

OSTROMĂLL4 POT UTÁN
a kivégz5 osztag elől
a fúgás tégřa.f alak ím
fán yiŐ4akkozottan
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béjötfek
a borozó pincéiébe
ezen a hárfás nem csodálkozik

MEDRES JÁNOS

K14R4 VAN ‚41 EIFFEL-TORONY ÁRNYÉKÁBAN

Vonulnak...
HÁROM sátoros szekér,
TIZENKÉT kerék
fából.
HAT ló.
HUSZONNÉGY patkó
vasból.
EGY medve
láncon.
EGY majom
ketrecben.
EGY malac
zsákban.
EGY eb—
szabadon.
NÉGY féíiti:
négy kalapács.
NÉGY asszony:
n é g y á s z.
NYOLC PÁR csizma—
b ő rb ő l.
KÉT fiú,
KÉT lány
m e z ft 1 á b.
TIZENKÉT arc
füst bél.
TIZENKÉT szempár
tükörb ő l.
Kísérőik:
ERD Ő K,
MEZŐ K,
PUSZTÁK,
HEGYEK,
VÖLGYEK,
FOLYÓK,
TAVAK,
MOCSARAK,
UTAK,
UTCÁK,
ÁRKOK,
-

SĹ1RGNYKARŐK,
BA000KRISZTLJSOK,
KOCSMÁK,
TEMPLOMOK,

BORDÉLYTANYÁK,

-

KÓRHÁZAK,
SZEMÉTDOMBOK,
ÁRNYÉKSZÉKEK,

-

AKASZTÓFÁK,

-

-

-

-

-

MÉRFĆ 5LDKOVEK,

BORTÖNK,
HULLAKAMRAK,
TEMETŐK...
ás
POR,
SÁR,
LÉGY,
TETŰ,
RAGÁLY,
SZITOK,
ÁTOK,
BABONA
s gyakran
REND ŐRKUTYÁK
zsákmányt szimatolva.
Víaskodpak:
széllel,
viharral,
hIdeggel,
meleggel,
köddel,
sötéttel,
éhséggel,
szomjjal,
Istennel,
ördöggel,
bábával,
bakóval...
S csak akkor ütnek tábort valahol,
FALU szélén,
vagy VÁROS peremén,
ha
-

. . .

-
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ESŐ kopog
s kopott
csörgődobon
hallgatagon,
p&ién
ázik a KECSKE...
Szőrén
tavasszal,
vagy
ősszel (?)
kapzsi szelek
osztozkodtak
bőszen;
húsát
TIZENKÉT száj leste,
és HUSZONNÉGY fogsor
TIZENKÉT koporsót
ácsolt akkor este
éles,
véres
porcelán ĺejszékk&...
Ó...
és attól kezdve
nem mekeg a kecske,
csak bőre dalol,

.

-

-
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ha van, ha nincs kedve,
ha dobal a majom,
s itán,cot jár a medve
és...
mindig olyankor
bús szempillák alatt
elszakad egy gyöngysor
s minden gyöngyszemecske
NYOLC kis lábra .gärdül
s mind ia NYOLCAT lassan
bevonja zomáriccai...
És NYOLC apró lábon
NYOLC remegő csillag
úgy
ág,
csillog,
villog,
akárcsak NÉGY PÁR szép,
csokoládébarna,
poros,
csöpp
cipőcske
sáros könnybe mártott,
díszes
ezüs.tcsatja.
-

. . .

.

DÉR ZOL TÁN

A VIZEK KIRÁLYA
Meseábék

Füsi

Hálószaggató

Rozî(ka

Rezesh'eroeg

Bence

L halász

Oreg Áron

Ii. haász

Gyerekek

lii. haász
Narráttor

(Kölyökcsapatok futballmeccse a város széMii. Kiabálás, zaj)
TÖBBEN: Hajrá, Füsti! Hajrá, Füeti!
ROZKA: Ne hagyd magad, Füstitkém!
GYEREKHANGOK: Nézd, tiogy b űvöli! Mini a csfk! Mint a fec5kel
MÁS HANGOK: Mi lesz, Osorbó? Bohócot csinál beî&led ez a füstös? Puha vagy, Csobó!
ROZIKA: Ne iiingerel,d, úgyis eég durva. Hajrá, Füsti!
GYEREKHANGOK: Micsoda csel&k! Ordngősség. Akár Pelé, a
fekete gyöngyszem! Nem b,ípn ,ak vsie. Még Csorbó sem, a vasbekk.
Ajvé, Osorbó!
MÁS HANGOK: AttĆ ne félj! Várd meg a végé! Kezd dühös tlennil
Menj irá, Csoribó! 'Ne bagyd cicázni azt az ördögmogyorót!
UGYANAZOK: Ne félj, nem ôicáhk sokáig! Ez az, Osorbó! (A kiabá/ás erősődk)
HANGOK: Felvágta! Gazság! Bravó, Csorbó! Tizenegyes. Pfúj!
ROZIKA: 's/víve) Szégyeid imagad, te vaddisznó! PfÚJ, Csojibó!
Játszani keH, inem durvuiiri. Szégyelđ d magad!
(Nagy zaj, kiabálás, fütyülés. A játék téibeszakad)
HANGOK: Kiéllittották Osorbót! Fsti véres!
HANGOK: Osorbó infêl,kül nem jáitszurk!
MÁS HANGOK: Akkor miénk a Ikét:por't. Menjebk a pokolba, vagy

torreádornak!
(A zaj elcsital)
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ROZIKA: Gyere, Füstikém! Nagyon fáj? Nem bi1ta eIviserii, hogy
megmattoltad! Az a vaddisznó! Gyere, ma}d ia folyón 'megmossuk, s •a
zs'ebke'ndőm'm'el bel ütöm.
FÜSTI: Nem játszom vele többet. 'Mndiig lez a vége. Látod ezt a
sOk 'kék foltot, a sebhelyelvet? Mind az ő ipőj'e 'nyoma. (Vízcsobogás)
ROZIKA: Végre, hogy belátod! Mióta 'k'é'lelđek, hogy ikerüild. Akkor
velem is többet jiátsZívatriáti. Látod, imiijiyE>n békés, jóságos a Tisza! Na
gyere, húzd 'le ia cfilpõt, jól tog esni a hideg VÍZ! Még mindig szomorú vagy?
FÜSTI: Hogy ne volnék! Mióta 'apám beteg, 'anyáminak 'is im'indiig
'rossz a kedve. Ez volt 'egyetlen örömöm, a játék. Jó, miikor halilom, hogy
'kiabál'tk, biztattok. Amiikor a tiú'k g ăl után imegölel'nk. S imost ennek
is vége.
ROZIKA: Jaj, szegénykém! Azért ne jkjesere.dj el eninyie. Édesapád is 'meg fog gyógyulrvi.
FÜSTI: Lehet, de ahhoz 'szanatórium 'k'elene. Ahhoz pedig pénz,
sok pénz, 'anyi 'n'eknk csak akkor ilesz, iha ,én 'megnövök.
ROZIKA: Pszt! Haillga! (Suttogva) Figyelj osa'k! Nézd, ‚micsoda tal!
FÜSTI: Ilyet isosem láttam!
ROZI'KA: Aranyos ia hasa! S imliiiyen nagy!
FÜSTI: Nézd, egész csorda!
ROZIKA: Biztos ezek azok a halak, am'elyenek a 'májábói azt
a csodagyógyszert csnálj'ák.
FÜSTI: Lehet. Hú, ha a horgomra .akađn'án'a'k!
ROZIKA: M'indeninap vagy három! OsszegyÜiline a szanatóriumra
való pénz.
FI)STII: Csak hát ezek inagyon 'éber halak. Látod, már el 4s t ű ntek.
Hogy csalhatnám őket 'éppen án a horgomra, 'mii'k'or a legihíreseb'b ha ászok is hiába Ďgyeskednek?!
ROZlKA: Tudod mit? Menjünk el Oreg Áronhoz. Ő Szeret téged,
meg rokonod ijis, s nálánál jõbbain senki sem iismeri a halak birodalmát.
FÜSTI: Az igaz. 'Ezért mond}áik 'róla, hogy varázsló. A imiúl,tklar én
łs hallottam, hogy füttyszóva'I beszélgetett a ri'gókka'l.
ROZIKA: S értette őket? Mit 'mondtak?
FÜSTI: Azt üzenték 'nekem, 'hogy tanula'k, mart szegény ember
gyerekéből csak lígy lehet valami.
ROZIKA: Miiyen okosak! 'Na gyere, Füstkém!

(öreg Aronnái. Szarkacsörgés, madáilűtt$', gaam&turb6koiás)
CREG ÁRON: Csiba te! Csend iegyen. Nem látjátok, ihogy Füstivel beszélek? (Csend) Tehát, amnt imondtam, ahhoz tartsátok magato -
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kak. Nem tudom, hogy iaz a csodtaosika, an1i'nk a májáéTt most á'tđ andóan za'kIatjk a folyót, ;megj'eteInîke, de lha niejelenne, akkor se tesz
körrnyű a dotgotok. Látjátok ezt a dobozkát?

FÜSTI: Mi van benne, Áron bácsi?
REG ÁRON: Csak három egér, fiam. De tudd meg, hogy ezekért
még a tengerből jis feljönnek a csukák. De inagyon Vigyázz, lmfert a
osţjka viillámgyors hal, s ha te is im,eg.rántod i a zsinórit, imeg ő iis, könynyen eltöheft a 'pálca, vagy kszakad a Ť aI szája. Főképp ha nagyobb
akad rá, mint a 'karod.
ROZIKA: De hát hogy csináljuk, Áron bácsi?
ÖREG ÁRON: Óvatosan és okosan. Aki a szeren'cséb&I eszét veszti, iazt e:ikerű li a szerenose.
FÜSTI: És mit gondot, Áron bátyám, azok az arany hasú halak
merre tanyázbatrak?
ÖREG ÁRON: 'Meg lehet tudni, osk figyelni keM. Amikor a sima
víztkröt ideges 'mozgások zaklatjiák fel. Amilkor ia haliak fei is szökneic
a víz fölé, s hasu'kat mutatják a inapnak. Ahol apró örvényeket ii,ált aik, s
ahol mozog a lkáka, 'a nádIióka.
ROZ liKA: Mint a Fürge patak torkolatánál?
ÖREG ÁRON: lúgy bizony. Tehát jolyankor és ilyen 'h'elyke1n ívnak
a halak, s akkor lehet ökt ilegiinkább lápre csalni.
FÜSTI: Miért okkor, Áron bácsi?
ÖREG ÁRON: Mert szerelmesek, ás 'Hyarkór olyalnok, imifnt a részeg 'ember. Na ág velet&k, gyermekeim!
4.
(A TAszán&I. Vízcsobogás)

FÜSTI: 'Egy szót se, Rozika! 'Éirted?
ROZIKA: (sut togva) Igen. De 'nem 'látok egyetlen halat sem.
FÜSTI: Nem is l'tni, érezni kell azt. Figyeld a p:ed:ziö4!
ROZIKA: Igen. Érzei már valamit?
FÜSTI: Pszt!
ROZI'K'A: És imeddilg kell várni?
FÜSTI: Pszt!
ROZIKA: Látod? Rángatja.
FÜSTI: Aha!
ROZIKA: Rántsd ki!
(A rántás zaja. Uhegé., boldogkiáltások)
ROZIKA, FÜSTI: Megvan! Megvan! I-tű , hogy fioárkol I
RO'ZIK'A: 'Mkoi'd meg! Vissza ne jbsd, te málé!
FÜSTI: Hattgass! Máris cs upa vér. Nézd, a lkezem łs!
ROZIKA: És milyen picurka!
FÜSTI: Bizony nagyon kicSi.
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ROZIKA: Kinevetnek érte.
FÜSTI: Hogy vérzk! Szegényke. Vissza i's 'd'oboim.
ROZľKA: Jó, de váirjél, hadd mondjak tnoki va'lamt. Ide gy'elj,
haitaosk&m! Picukám! Most visszaengedünk, hogy nőj'é'l, s magad helyett tküil,d,d 'ide nagyapá.diat. Érted? (Csobbanás)
FÜSTI: i-lát akkor olytaesuk.
ROZIiKA: De beljebb dobd a 'horgot, és ne osbba'njon olyan
nagyot.
FÜSTI: Te meg ine beszélj oilyan sokat.
'ROZIKA: Jó, jó. De imoeft iis tán vetttem észre., tiogy...
FÜSTI: De 'án rántottam ki.
ROZIKA: Miikor imiondtam.
FÜSTI: 'Pszt! Most çrná'r elég.
(Vízcsobogás, esemény közelségét jelölő csendes zene)
ROZI'KA: Nézd, Füsti! Hogy örvén ł lk a víz! Súgva) Es egyre
közelebb!
FÜSTI: 'Nyugalom... Csak nem hal? Szent Eueebio!
ROZIKA: Ugye 'mondtam. Jézusom! Eláll ia iliéijegzetem.
FÜSTI: Ilyen hatalmasat imégén se itâftam.
ROZIKA: El ne fuss, 'te anyám'asszny halász! Jaj, de itallán mégis.
A basa, miint egy óriás tükör! S imlyen magas ,a bába!
FÜSTI: Mht egy Volkswagen! Mik caináljwk?
ROZI'KA: Reszket sa kezed.
FÜSTI: Tartatnád csak Ťe ezt a pál'oát. 'Nézd, egyre ikõzel,ebb jön
•a ;pa'tlthoz!
ROZIKA: Két ili'áItójeI a bajusza. Ránk mered.
FÜSTI: Eusebito, Segíts!
ROZIKA: Azt 'hiszed, 'mec'csen vagy? H ű , én is reszketek!
(

HÁLÓSZAGGATÓ: (Su#ogó, mégis erős, h&igésszerű, »ambere-

letzV hangon)- Ne féljetek, gyerekek! T őlem sem, és attól se, hogy a
horgotokra aka'dk. Fiatalkoromban 'száz horgász zsi'n'órják is Össze téptem, 'ezer ker ĺbőh'á'lóbóI vágtam tki imagam életem 'során. Hálószag gait'óna'k iis 'ezért ineveztek el. J'bban ismerem a halászok fortély'a'ik,
mint ők a,mji szokásai,rkat. Ami inem csoda: neküink az a fő gondunk,
hogy zsákmányul ne essünk, a halász viszont 'sok mindenre gondol.
Addig 4s, amíg horgászik. Látom, neked Is van va-lamii ibánato,d, Füsti fiam!
FÜSTI: I . . 1
'I . igen, 'de... te honnan ismersz?
HÁLÓSZAGGATÓ: Azzal ke 'ne törődj, és - mondtam - ne félj!
A -kis 'hal, aikik az 'imént si'sszadi&btál, iaz én 11iegikedvesabb üku'n'okám.
J őságodért ját várj. Én a tiszai halak ikiiráiya agyok,' a Pontydk csal'ádjábóL A Kárpátoktól -Ti't&i'' päa
őlók: & ba,!, aikn ăik. KíváihIj, amit
akarsz, iha ,hatalfirfiamban áll, teljesülni fog.
ROZI'KA: Na, ikíváini mér! 'Nem érted?
FÜSTI: De'ruit?
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ROZI'KA: VáráLl csal Megvan: ‚miilió dinárt. De újak, te máilé!
FÜSTI: A vłzbăl, ite éhes ctike? Nem ta!ilottad: »smli hatalmam-

ben van.
HALÓSZAGGATÓ: Igen, fiam: ami hata!m.amban van.
FOS ŢI: Tudod mik, lhalak ikirálys? Azt kvá!nom, hogy inaparfta fogjak három kétkilós csukát.
ROZIKA: CtÖt, Ötöt, de butuska!
HÁL()SZAGGATÓ: (Még mályebbről szakadó hangon) Hát Igen.
Ti iis csak emberek vagytok, s az embernek az a szokása, hogy megeszi a halak. Azt hi'ttem, ti talán másmilyenek vagytok.
FÜSTI: Ne haragudj, haQsk ikilráIlyla, én csak...
HÁLÓSZAGGATÓ: Tudom, fliam. És ne ďéj. A halak Is megeszik
egymást. Igaz, mi pontyok nem esszük meg Ťestvérenket. Inkább az
szapot túrjuk imoszatok, csigák, szúnyogIárvák után. De a csukák, harcsák Jobban szeretik a 'kész dolgokat, ők nálatok tis ŤelhetBb!enebb
ragadozók. Csak lecsapnak a gyanútlan ponkyra, is ,oltnyeliilk, mink a sárkányok. Rossz vlág Jár ránk, gyermekem! A jó erihe Vizeik imeg a csa-

tornák egyre több mérget hoznak a folyóba. A csukáknak könny ű , ők
egészséges halakat esznek, de mi már effni tis alig irnerünk.
FÜSTI: I-łát fmii éppen csukákat szeretnénk fogni, akiiknek a mája
gyógyíó erej ű .
HALÓSZAGGATÓ: Tudom, fiam. Azt 4s, hogy iapád miatt, de án
nem vagyok ragadozó, még a csukák irovására sem. Elég, ha az ember
pusztít bermönket. Tegnap találkoztam egy marnaval, épp a tengerr ői
rneneküIt vissza ide, 5 mi 'kedves f űzáiirk alá. Azt imiesál te, hogy ă tengeren az ember valami olyasmit tmüvel, hagy a lha lak, imintha villám
csapna beléjük, megbénulnak, s cs ak össze jkoi,1 őket szedni a Víz
színén . . FÜSTI: (suttogva) Ez az IekĎrom'os halászat.
HÁLÓSZAGGATÓ: A víz színér ől, a ho l dögllöbten, hassal az ág
felé fordulva libegnek. Jaj, 'gyermekeim! Hatalmasak rvagyttok ti emberek, de lelkiismerebek inem cserélnék veletek.
FÜSTI: 'Kérlek, im haragudj, halak iWilrálya. Értem a bánatod. Nem
tudtam ijt1 im..egfoffiolni.
ROZfKA: Mert nincs fantáziád.
FÜSTI: Ment tez a lány is fo lyton tidegeslit.
HÁLÓSZAGGATÓ: Tudom, fiam, hogy a 'n ők kívánságával inchezen
f'uthak versenyt a képzelet. De ha akarod, segíthetek ineikad.
FÜSTI: Nagyon imegikôszãnném. Hallgatunk, Hálószaggató!
HÁLÓSZAGGATÓ: Akkor hát lide tigyeij! H,aIllotál már a vidráról?
FÜSTI: Valamit iigen, halak iki.rálya.
HÁLÓSZAGGATÓ: Akkor azt iS ltudod,bogy a bundája nagy beos ben áll az emberi világban. 'Mostanában különösen. Van, alki llopntí, ra b'dlni se átalll, csakhogy a feleségét Vidnaprêmbe bugyolálhassa. Nos,
nekünk halaknaik az a ragadozó a legádázabb ellenségü'nk. Oil és zabál,
akkor is, ha 'nem éhes. Kedvtelésb ől, szenvedélyböl. És jobban ismer
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bennnket, mn az ember. Sókal ihábcorúztunk vele az én iki,páiyság, om
idején is. Még a ostkák és ia hercsák iis hajlandók voltak vel(nk 'együtt
küzdeni. De mindiig ekl maradturk, mart ő inemosalç a vízben, de a
szárazon tis otthon van. S az a baj, hogy a halak mér, •a ilegbátr<ibbaik
Is, liegyő ebe;Ieninek hiszik. A sok vereség femésztette a htiink'et.
De ién nem akarok addig leikõszãnni, im., íg ettő l a besbától imeg nem

szabadítom az enyéimet.
FÜSTI: De hét hogy gondolod, halak Wrá'lya?
HÁLÓSZAGGATÓ: Kevés az idŐm, barátom. A jövő héten mér Ti (elnél ke*l Iennem, ahol a dunai halak krályávaI taliãlkozom. Ide Ikészâ1
sokadmagáal üdülni, mert a Duna még mérgezettebb, Mim a Tisza, $
ezt a vendégséget kelil megeszáInük. De holnapután este, itt a Frge
pataknál vál•ak. Most együtt van az egész vidratamílhia. A tőhóthér,
akit imá Vízi kátnak nevezünk, tegnap nagyon 'bezabáit,. ma gyengélkedk, s .a osatlá.dja hordja 'neki a halakat.
FÜSTI: És merre kanyázk? Milyen legyveraket hozzun:k?
HÁLÓSZAGGATÓ: A balang}a ott van a túloldalon, ialhol a bokrok
rá.ha:joĺ nak a vízre. Persze ennek ás ikét nyílása van, de most nem
fog 'kereket oldani. Ti t&ülről támadtak, én a csukáikkal alulról. Hozz
magaddal egy dárdát, egy zsákot imeg a PifIl ikulyát. És ine szólj sank'ek.

FÜSTI: Öreg Á ro nnak se?
HALSZAGGATÓ: Neki lehet. Ő sose fogott ki itôbb halat, 'mint
amennyit maga imegevett, s lrégóta beosüj&k egymást. És iiitt van lez a
sp. Vedd magadhoz, s ha valamiben seg4etek, jöj iki ide a Fürge
torkolatához, ifúijij ibele,s án megjelenek. No próbáld meg!
(Füttyszó, a hívó motívum)
HÁLÓSZAGGATÓ: fEz ,az, kiba'rátom!
(Zene)

5.
NARRÁTOR: És így lett. Füsti, Rozika, reg Árón, Puli ás a Hálószaggató által vezényelt csukák tmarepófogójában négy iragiadoz,6 Iette
haláát. Pedig ádázul véd'ek'eztek. Sziszegtek, haraptak. 'Belemartak a
Puli orrába. A osukák körül is véresen tajtékzott a víz, de az össze hangolt támadást nem tudták elhárítani. A zsékrnány&t Füsti több pénzt
Ikapott, mint anyja íééii mtrkájáént. És ez Csak kezdete vlt Hálószaggató hálájának. Nem volt Olyan hét, hogy valamivel imeg ne lepte
vdina kis 'szöveltségesét. El'vez,e ĎĎe a Tisza legrejtettebb zugába, ahol
az aranyvessző terem. 'Ez ia vessző olyan haj(léÄkony, mint a gumi ás
énylik, mint az arany. A legmodernebb bútorkat gyártó cég annyi
pénzt fizetett érte, hagy Füsti tif'nni sem imorte. 'Egy másik alkalommal
este, mi'kor a sok fürdőző hazamert, a hanyagul víżbe vesztett ékszeiket iko~ette imeg . a halacskákkal, s .Mind Füsti lábához hordta. A
'legnagyobbat mégis akkor csetekedite, nkor Füsti csónakját s vele Roikát egy gonosz hullám a vízbe borította. A kislány nem tudott úszni,
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a tiú megkísérelte ta mer~, de Vihar ikezdõ.dõtt, s ta víz egyre vadabuI
hárborgött. Már Füsti is fulidokdll, mkor i-łáószaggató melléjük úszott,
s habatmas uszonyát segítségül felfkĺinálta. Ez után az eset után Füsti
azért imeint iki 'a fólyóra, hogy jó szĆMal 'ás finom halcsemegéklkel meg köszönżje inagy jóbe Ője szvességei4.

6.
(Sípszó. A HáIószaggatát hívó dallam. Még egyszer s harmadszor
Is ugyanez)
FÜSTI: Végre, már azt hittem, megharagudtáfl. Vagy mégsem te

volnál? Nem. Ez nem Hálószaggató.
REZESHERCEG: (ércesebb, fiatalabb hang) JÓI látod, barátom.
Csak án vagyok, Rezesherceg. Apám ł)9ly9 jelentkezem, nekem ikelil
Őt holyettesítenem. Ne engedje a Folyók Anyja, hogy isokâig lkeliljen.
Sokat beszéik rólad apám, s így neked megmondhatom: nagy a mii bánatunk.
FCřSTI: Az stenért, de h át mi történt?
REZESHERCEG: Apám a ihalászdk fogságába tkerülit.
FÜSTI: De hát hogyan eshetett meg Hyen szörny ű ség, mikor Ő
úgy iismiortte a halászok mlnden fortiélyát?
REZES HERCEG: A részleteket mi sem tudjuk még, csak annyit,
hogy Titelnél történt a katasztróa, miközben a dunali tia'laik búcsúztatása zajott. Valami b űnös imulasztás történtetett, de valószín ű bb, hogy
az ember talált ki ismét va'bamłi Ördögi cselt, amit apám sem ismer hebett.

FÜSTI: És hol őrziik most őket? Mondd, Rezeheroeg, mit tehet nénk?
REZESI-IERCEG: Beterelték Őket egy ike§kieny csatornába. Még
nincs minden veszve. A halászok nem is tudják pontosan, hogy milyen
szerencse érte Őket. De ha megikezdIik a szálł ítás't, akkor Hálószaggatót
nem látják többé a tiiszai füzesek, te se látod többé, ás mi iis oltalmazó
apa nélikül maradunk. Ezért szólt hát a sípod •hiába. Nem a mi vét kürik ez, barátom. S ha valami bajod van, gondold meg, mennyivel nagyobb a miénk. Ég veled, Füsti! Legyen irgatmas hozzánk a Folyók
Anyja.
(Zene. Előbb súlyos, bal/ás, aztán élénkebb mozgás aléfesé&éhez
gyorsul)

7
(Zene elhalkul. Ideges kopogás, lihegés, kopogás, kotkodácsolás,

kutyaugatás)
FÜSTI: Árion bátyám! Áron bátyám! Nagy baj van, eresszen bel
OREG ÁRON: Na mi az, Füstkém? Beszélij!
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FÜSTI:' De jó, hogy itt vagy, Rozika! Hogy is mondjam? A haak
4rálya 1iteiliré1 fogoáglba esett. Egy csatornában őrzik. Sk imás hailiIa'l
együtt. Ki fkell szabadítanunk.
REG ÁRON: Ez nehéz lesz, fibam. Biztos őrzik a halászok. De
hogy foghatták el? Veszedelmes ügy. Megverbetnek, leüthetn'k, s meg
is büntethetnek.

FÜSTI: (sírással küszködve) Csak oda tudnék érni, mit bánnám,
mi lesz azután.
REG ÁRON: Messze van. Húsz killométenne.
ROZIKA: A bátyám m'torosónakján odaérnénk?
FÜSTI: Nagyszerű , édes, kedves Rozikám. Rhanunk Benoéért!
Áron bátyám, addig imaga is kiér a partra. Jaj, csak el ne IkéSSÜ'ľ k!
(Ajtócsapkodás, kotkodácsolás, kuíyaugatás)
8.
(Motorberregés)
Ő REG ÁRON: Állítsd imega motorlt. Evezri! Zata!anul!
FÜSTI: Az lesz ott, látom a zsiIlpet, s t űz lis ég m el lette.
ÖREG ÁRON: CsondIben, imert biztos őrzi vađali!
ROZIKA: Nem látok serkkt.
REG ÁRON: De a ?uh nagyon hegyezi a f(lét. Biztos 1kutyára
bízták a zsákmányt.

FÜSTI: Mi legyen, Áron bátyám?
REG ÁRON: Kiengedjük a Pult, hadd barátkozzanak!
FÜSTI: Eredj, kutyuskám, de okosan!
ROZIKA: Nézd csak, már jön is 'a partnere. Vizla.
ÖREG ÁRON: Ügy látszik, értik egymást. Eltű ntk a nádasban.
Indulás, fiirk, a zsiliphez! Éjn és Rozika itt várunk a csánatnéI. Nm
átok gál, csak teher tennék, ha iutrii kel!.

(Sípszó, a Hálószaggatót h!vó)
HÁLÓSZAGGTO: (,keserűen, méiyrő/, rnkth

rhásviiágróI hang-

zana) Küldd távolabb a barátod, fiam!
FÜSTI: Siess, iniagyc>n siess, halak királya, iyiŤva a zsiIđ p, ig yekezz
a folyóra!
HÁLÓSZAGGATÓ: Sajnos, nemcsk maga vagyk, Füsti. Csendes ez a víz, de a fen&kén a. Tisza imeg a Duna tlegMiresabb halai la pulrk. Már mindannyian tudják, hogy Iiinnen nincs menelvés. Elfáradtunk a vergődésben.
FÜSTI: De mi azért jöttünk, Hálószaggató, hogy téged kiszabadítsunk. Neked nem szabad eI'pLrsztutnod, te jó Vagy, bölcs és uralko
dásra tern ţett.
HÁLOSZAGGÁTÓ: Szép tćiled, Ram, de mit 'ér az urahkodás, ha
a legküIönb alattvalók elvesznek? Kóbor kárászok, buta ikecsegák f ö'lőtt uraukodjak?
M.

FÜSTI: Jaj, halak ki'rya! Ne vitabkozzurk moet ezen, imert nagyon 'kevés az idntk. A halászok imindon .p»lanatban megjöhetnek. Lásd
be, hogy nem eszhetünlk 'k mindtnyájatokat, hiszen ebból inagy 'baj
'szám'azna. És nemcsaik énrám, de szüIirnre i's.
HÁLÓSZAGGATÓ: Tudom, és inem iis ikíváiniom, hogy ibajIba kerülj,
de ha a t&bhiek itt vesznk, nekem sem 'koll a szabadság. És kétlek,
ne 'i's vesződj v1 Ĺ nk!
FÜSTI: Ugyan, Hállószaggató! Hogy mondhatsz Hyelt?
HÁLÓSZAGG'ATÓ: Okkal!. Arnt U, Titelntél az ember •vsiü'n,k eikö vetett, az eil,!en úgyse tudunk már védekezni. Eitká'buItott bennünket.
FÜSTI: Csak most hiszed így, keserűségedben. Meglásd, ehhez is
hozzá Ilehet edz őďnhi, iezt ús lki, lebet tanulni.
HALSZAGGATÓ: Lehet. Majd, idővel. Utódaink. De legyen ez
mér laz ő szerencséj ĺük. Éltem êlegot, embernek tia, kisha'rátom! És nem
éltem hiába. Id ő kalh,I, míg ilyen pontyot neveinek a folyók. TJlán meg
se zabálnak az emberek, im,ág múzeumba is kerülheteik. De azt a csendes öblöt ott a Fürge patak torkolatánál rhéz itthagynom. És téged
is szerettelek.
(Egyre erősödő csobogás, csa#ogás)

FOSTI: Hallod, halak királya! Bence feinyitotta a zaillIipet. Nézd,
hogy özönlUiik ikifeiié 'a néped! Nincs már értelme •a itánalk, siess, siess,
hogy itt ne rekedj!
HÁLOSZAGGATÓ: Kösz&nöm, barátom. Így án iiis im,ohetek. Majd
utolsóként. Ügis ez lesz az án utolsó ii'ráIyi utam. Adjon a Halak
Anyja éberebb kirá'It.
(Kiabálás, dobogás, du!akodá's)

HALÁSZ: ÁHj imeg, te esiketogó! Majd adok én nee halat!
HALÁSZ: Ez már hurokra korült. El ne engedd iazt a huligánt!
(Diakodás)

FÜSTI: Engedjen! Kitöri a karom! Mi van veled, Bence?
HALÁSZ: Meg is érdemelnéd. Ilyen gazem'berség.
HALÁSZ: iNa itt van ez a jómadár iis. Megáll az eszem.
HALÁSZ: Mi a rossz nyavalya hozta č kelt ide? Beszéij, te
kócos! Ki küldött? Hegy tehettetek JIlyen 'disznóságot?
H. HALÁSZ: Úristen, ennyi hal! Na megnémulItái? N'em 'baj, beszélsz te mindjárt. (Pofon csattan) Ki fia-borja vagy, te riabdósüild ő ?
Ill. HALÁSZ: Álj meg, Péter! Egy védtelen gyereket akarsz fölpofozni?
HALÁSZ: Gyerk, gyerek, hulligán ez, Simon bá cs i!
Ill. HALÁSZ: Te imeig hanyag vagy és felelőtlen, mert elhagytad
ez őrbeiyed, s engedited, ihogy féléi megélhetésünikre siegend ő hal
řsszaů sszon a Tiszába.
II. HALÁSZ: 'Ki gondólita volna, hogy ilyen passzióra támad kedvük ezeknek a ta'knyosoknalk?! Csak tudnám, miért tették? Beszélsz
vagy agyon csaplalk, te kormos tivaj?!
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l:lI. HALÁSZ: 'M'egmondam, 'Péter, 'hogy 'nyug'hass. Ez a gyerek
nem látsziik •tolvj'nak. Mért tett'étek, fiam? Vá'laszoj! Ne 'csavard á
karját, Péter! Ki bérelt föl ben'neĎ ket? 'Nem a k'a'n'izsai hailászok?
FÜSTI: Nem. Azért tettem,, mert j'âbaráibom Hálószaggató, a hateik
iiirá'lya.
šI. HALÁSZ: Ez a 'kölyök bolond ii ,s, Simon
tettei imag.M.

Vagy annak

III. HALÁSZ: Nézd, fiam! A 'mesék V.M.ágábÓI mi iki,nõt Ďiinik, ine
etess łyárt ben(n,ü;nlket iiilyen b'adar'ságolkkat. Mondd imieg világosan és
gyorsan (hang/a ha&iagosabbra vát), 'mért engedtétek ki a halakat?
FÜSTI: 'Már imeigrnondtam. De ha nem 'hliszi,Ďelk, azt csak elhiszitek, hogy szeretem és tis ztelem a békés pontyokat, és szönnyűsén'ek 'tartom, amit eienü'k efkövetbe'tek.
H. HALÁSZ: Nagy •próká,tor vagy te, kóoes! Meg tudnád mondani, miillyen b ű nt kövebtün,k at védenceid ellen?
FÜSTI: Meg. Áramot vezeibte,tek a vízbe. Elk'áibítotbáto'k a nagy
hallakat. De amitöl a 'nagyok néhány órára megbénulnak, a kicsk biztos, hegy imeg is halnak. S talán nemcsak a hatak! Gy đlkosok vagytok. 'Megölitek a folyóban az életet!
III. HALÁSZ: De 'hát honnét tudod te, fiam, hogy mi villannyal
halászijnik?

FÜSTI: A h'aiaik ikirályàb61.
Ill. HALÁSZ: Megfoghatatlan. Látod, 'Péter! (Hallkan morogva)
Ezért nem jó pof'onnat 1kezdeinJ a tárgyalásokat. 'Ebb ől még 'nagy baj
is lehet. Várł attunik v'oina az engedély megérkezéséig.
HALÁSZ: Csakhogy akkorra rég szétszé'ledt voina ez a halzsinat Cudar helyzet, az bizonyos. De •a pofon azért nem tárbott ennek
a miind'entudó fijakón,aik. De hogy Ikarültek ide? 'Há'lósz.aggató! Halak
királya! Lárľfá'ni! Fecsegés. Ki hérel!'t lel bennebatet? 'Erről beszélj! De
ne h'azu'dozz, imort a inádlaãba 'kötünk, S a szúnyogdk nem etkudozn'ak
veted lilyen fi'nornan!
HALÁSZ: H'aNgass csak! Ne 'kiabálj! Figyeld! Jö'n'nek. Csak
nem egy Újabb szbadító 'exped ĺdió?
FÜSTI: Áron 'bátyám!
til. HALÁSZ: Mit beszélsz? De nézd, Péter! Cskugyan ismerős.
Nem ‚tréfa. Ez Cr'eg Áron, az én jókomám. Kat'ona'ciimborám. Hahó!
Mi 'szél hoz erre, vén 'de'reglyés? Halászol‹ pé ĺlda'képe. PáII'i'nká't, fiúk!
Azonnal! Na 'mit bámulsz, Péter? Ja, a 'I'ányit?! Hát betátom, azt lehet
is. Jaj, be gyönyörű vagy, virégom ! Még így a tűźfénynél is. De
hogy szeg ő'dtél 'ehhez a vén 'rók'á'hoz?
ÖREG ÁRON: Bizony nehezen ta'l'áttunik 'ide, Simon. De jönnünk
keliletft, imert sejtettük, hagy bajba keveredett a gyerek.
III. HALÁSZ: Csak nem te bérelted fel? Úgyse hiszem. De mi
közötők egymáshoz?
FÜSTI: Villannyal ölik a halakat, Áron bátyám! Lehet ezt tű rn,i?
ÖREG ÁRON: Te csak haillgas, fiam. Szegény ember úgy él,
ahogy tud. S bizony 'nem kis veszteség, amit okozta to k. De Simon
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komám, te se légy engesztel'hetetl'en. Nem vezette gonoszság ezk'et
a gyerekeket Füsti csakugyan nagy barátságban van a halak k'iirályávai. Tudom, hogy ti ezt nem értiibek, talán inem lis hiszitek, pedlig
hiiggyétek el, van még ember, aki érti a te rmészet nyelvét.
ill. HALÁSZ: Lehet, nem é rtek az iđ yesm'iłiez, de veszett fejsze
nyelén án am űgy sem veszelkedek serkivL Veled meg a Tisza ész szes halaiért sem. Csak maradjon köztünk ez az egész vilIlanyi- istória.
REG ÁRON: Ezt miegígéjÜk.
Ill. HALÁSZ: Akkor erre inni ketl. Na egészségünkre! (Koccintások) Péter, tegyél a t űzre. EtŐ a szalonnát, hagymát! Van itt gazdasszony is. Hogy hívnak, clIlagom?
ROZIiKA: Roz'káinak.
Ill. HALÁSZ: Na, Rozika, akkor sürögj, imert inilikán 'lát a halász
egy csomóban 'en'nyi hlat, s ritkán iérzi ennyire eilviseth'etőinek, hogy
nem foghatta imeg Őket.
M. HALÁSZ: Na egészségünikre! TÖbb is veszett Mohácsnál. (Koccktás, tűzropogás)
lil.. HALÁSZ: Emilékszel, Áron, amiikor Zenta alatt hál'ónikba került
az a h'atalimas ponty?
REG ÁRON: Szét is szaggatta, rnnt e cérnát.
lll. HALÁSZ: Hát KanizsáráQ, mkor átrepült a hálón?! Mint egy
ł lriikopter. Hogy fénylett a lasa!

FÜST!: Az volt, volt. Hálószaggató!
fi. HALÁSZ: És ez a Hálészaggat' most itt lett volinia? itt, a csa tonnában? Hej., barátaim, mikor lesz nekünik még egyszer ilyen szeľenosénik?!

REG ÁRON: EQVhamar aligha.
ill. HALÁSZ: Nem fogunk Mi már ezután egyebet, néhány árva
keszfegiet.
CREG ÁRON: (dúdolva) »Csak egy árva keszeget.«
ML HALÁSZ: Tegyél a t űzre, s vigyázz, Füsti, l ne csepegjen
a szalonnád zsu'rja. Tehát hogy ii,s van, Öreg cimborám?
EGYÜTT: Hej halászk, halászk,
Merre ím,ón a hajótok?
Tönékkanzsa feté
Viszi e víz ílefellé.
Ill. HALÁSZ: Nľilnos dlyan lk.áir, bizony, hogy haszon ine lenne
betőle. E'gészség'ünkre! Meg a hiak szabadiságára. Ne mondjátok,

hogy rossz a halász szíve. (Koccintások, t űzropogás)
REG ÁRON: Hát a fuiru'lyád, &mon, szó -le még?
ill. HALÁSZ: Hát la van, aki fújja. De a t űz iki ne .a!udţjon, gyerekek!
FURULYA: Hej hatászk, Jialtászok...
EGYÜTT: Hej iheilászok, hailászk,
Młit fogott a hátóitok?
Nem fogott sz egyebet,
Törétt szárnyú fkeszeget.
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B. HALÁSZ: Hálószaggató, haak krélyal IMIcsocla hai volt, ba
ráita'im! De akár hi's'tek, alkár nem, én legysZer beszáltem ris vle.
M. HALÁSZ: 'Biztos á'Imodiban, Ł reg.
III. HALÁSZ: Ha neked aszerIem álom, akkor meglehet. Mert
éppen az adai motnár lánya után emésztett a t űz. De látni atig láthattam, mert tiltották t őlem. Hanem egyszer, épp fü'rö ďbem, hogy el
ne égessen a forróság, hát m'eg'szóial mlIetbtem a vízb ő l a halak
királya: »Ha látni akarod Veronilkát, hát eredj, ott fürdiik a füzes
között.<
R'EG ÁRON: Rozka, fogd Ibea füled!
ill. HALÁSZ: I'fekem se ik6liliett több, úsztam, Mint a vadikacsa,
s amt láttam, attól imiãj , d,nem &híápogtam magam.
HALÁSZ: Ügy megjedtéI, öreg?
Ill. 'HALÁSZ: Hét nem éppen, de azért megállt bennem az üt ő,
mert olyan volt, im,int egy jelenés. A vízből, amelyet ipaiskolt, szivárvány nőtt az égIg., s ő azon mosalkodott, Ťánott, mliinit egy sel'l ő. A
Wzosöppek, im4ini m'i đil'ió színes gyöngy, gördültek le róla. A jegenye
koronája eléje bókolt, a füzek meg 'reskettk, m ţint a jegenyék. Hogy
aztán mi történt, mér nem is emlékszem.
OR'EG ÁRON: Jobb is.
Ii. 'HALÁSZ: Biztosan elénekeltél egy zsolfárit.
HALÁSZ: Hát azt nem, 'bár a halak kir•ály ăt meg,il'lette voia,
arn,j,t nyomra vezetett.
EGYÜTT: Nem fogott az egybet,
Tçöröft szárnyú keszeget...
(Zene)
9.
ÖREG ÁRON: Akkor hát (Mintha ávoirói iiiá ĺtaná) ég veletek,
barátaim!
II. és NI. HALÁSZ: Jó utat. Óvjon benneteket a Folyók Anyja.
tREG ÁRON, FÜSTI, ROZIKA, BENCE: Köszöńjütk, isten mag!uk!kal.
CREG ÁRON: Lassan feljön a nap, fiaim, 'indl'bsáto:k azt a motort.
BENCE: Majd 'beljebb, Áron ibácsi.
ROZIKA: Nézze 'már, Áron bárci, hogy reszket a víz, milyen
ideges 'rezdülések futnak át imieg ,á.t irajla.
FÜSTI: Biztos a nap feQjötbét ikõszôntiik a halak. (Osobbanás,
sktás)
BENCE: Hij, a inemjáj ,át, még el'borítanak ezek a ibulond hüll ők.
Add csak azt a rudat! Hadd osapja'k köz'éjk!
FÜSTI: Ne, várjál! Mintha tolinék a csónakót. Figyetitek?
ROZIKA: És kétolda'lt s ű,rűn, vonalban, mIntha sorfalat állnának.
BENCE: Hogy Mi!llog a hastk!
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HÁLÓSZAGGATÓ: (hatalmas hangon) igen, 'barátaIm. A szabaďiil'ásunlkat ünnep&jük, s köszÖnjk ntk, hogy iillyen emlberoket 'Is
'ismerhettük...
'NARRÁTOR: És vtté.k, sodotiták a csónakot. Osobogtatták, táncoltatták lkõrülõfte a Vizel. Dískörök't írta(k a tüţkrére, s viIilogtatták
fényes hasukat. Közben a nap is folijõtt, s a sk 'ragyogás reskető ,
VibTáI'ó ikáprázattá bomlott. Mikor a sorfalinaik vége szakadt, hirteen
'm'egnyít a flyó, s a halak királya flvetette tmag ,áii a vízb ől. Három
méter magasban rnegperd'üit A eggeii inap sugaraban vak ĺtóa'n ragyogrtk rezes pikkelyei. Hasa ezüstösen Ť énylebt, uszonyai sziárványottak. Atán iniaigy robajjal zuhant vissza a f'lyóba. Tisztlgett Ő is.
És búcsúzott. Nem ii,átták soha többé...
(Zene)

VÉGE

Az tYjvidékj Rádió 1971. évi hangjátékpályázatának els ő díjas műve.
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KEZ]OGASOK

JIJLIAN RISTA BUGARIIJ

A HÁBORÚ UTÁNI JUGOSZLÁVIAI ROMÁN IRODALOM

A inemzeti k.a1kaság, a külörbäző inremzebiségi csoportok együttélése
világviszonylatban is egyiik számottevő jellegzetessége krurnilnaJk. Egyes
becs?lěsk szeriM az etnra:iag ttaita áanközösségek sáma !hatszjorosan, s&t ih.étszeresen Is telÜlimúl.ja az egynemzetiség ű , az Úgynevezett
»nemzeti állam'ok« vagy föderatív iberendezés ú álamközösségek számát.
A mai Jugosiávia il,egdányegesebb sajátosságaI a függetlensége,
szabadsága, öniigazgatású szocrial,ista viszonyai, a n'emzetk és nemzetiségek regyenjogúsága, demkratkussága, a kő saságkból és önkormányzatú tartom'ányokból álló szövetségi beren dezése. Käzösségürk
nagy gondot fordí a nemzeti egyenjogúságnak a im.üvollõd.éebon való
érvényesítésére. Enélkül az egyenogúság nélkül vészesen lesz(kü:lne
a jugoszláv kultúra össterülete, kiterjedése, ás ezáltal megcsappannának teljes érték ű lérvényesffl,éséniek a il,ehetãségei. Ez egyben kérdésessé tenné a nemzeti 'egyenjogúságot, vagy pedig lecsökkentené
Olyan rsziinrtne, amely &lszegényítené, kor Ďátozrié az alrkotómunrka kibontakozásához szükséges egyenjogú viszonyokat.
Az kotbók közötti kapcsolatok, együttm ű ködésük, ikãlc sãnõs megismerikedésürk ás a közöttük ilétrejãvô kölcsönhatás, az értékek egybefonódása és vála sztóvonalak egybemrosódása il ,ényegtes fkÓvetolimónyc
az olyan soknemzetiség ű ik.õzegnek, mrvt amilyen a Vaj daság SzoalIsta Autonóm Tartomány. A inyeiví különbségek kétségtelenül imiég nin-.
dug ikom,cíly és hagyományosan fennálló válaszfaat jelentenék, habár
olyan környezetben, amelynek illakái egy közösséglbern n őttek fel, ás
hosszabb időn át összeszokottan sknernzertiség ű környezetben élnek
ez 'pedig közismerten vajdasági sajátosság -‚ a lnyálv kevésbé gátolja a kölcsönös 'kapcsolatok &rmrélyítését.
Figyelembe véve az feimlliíft.ett szempontokat, az ã»Waikhan röviden áttekintjük a jugoslávi'ai románi'rodaímat.
-'

654

A háború előtti tidRberi,baleszámPtva 'a XIX. század 'm'ásodk felét
is, Vajdaság területén kif'ejezettehb teszmei á'tláspontok híán jó néhóiny,
többékevésbé ikiàriészMeW román 'nyevű iki,advány látott napvilágot Ver

-

seoen, Pancsován, Zrenjanlinban, Kusti Ijban, Banateko Novo Selón.
Ezekben a kiadványokban Időről 'időre irodlim;i jelleg ű szövegek is
megjelentek. (Valójában a népm űvészeti gyűjtő mu'nka adalékai voltak
ezek, vagy olyan írások, amelyek a népm űvészet szel(tem'ében fogantak).
Hasonló iíirásõkat tal'álurk akkortájt a 'románu,I megetenő ógyn'evezett.
népi kalendáriumokban s. (Ezeket Veseoen, Pancsován és Fehérbemp -

lomon 'nyomtatták.)
Csak ezekhez ,a vérszegény etőzméiyekhez viszonyítva ismerhetjük
l ia mai Lumi'na cf,m ű Ťolyóiriat 'm'eg'indutá'sána'k korszak,al,kotó voltát.
A Lu,mjnva,J egylidej ű ,leg még négy .ikiadvány jelent meg, ezek közl
kettőt id őszakonként adtak iki. A 'román inyeilviú !iirod,allimii fOlyóirat el ő djéül az 1946 ápriil'isától 'kezdve ia LHbertatea (Szabadság) cíimü újságban
megjelen ő Új, fonradaIl,mi 'eszméket 'hirdet ő Li'ber.tatea Literara (I'roda'lmI
Szabadság) cím ű imeLliéiMetet te'ki'nthetjük. 1947 januái1jáJban ;a imelIêklet
.LUMI'NA oí,mme,! öná,!,lÓ 'Irodalmi .tollyói'rart'tá alakul. Akkori sze'kesztőđ :
Vasko (Va's'i'e) Popa, Miha'i Avramescu lés Radu FHora voltaik, a folyó i,rabot Jelenhleg Ion Bálan :szerkeszti.
E 'múh!tbeli biroda'imi élet ideológiai vezérelve - legalább is, ami
a folyóirat 'létének 'kezdeti szkaszát JiMeti - a hangsúlyozottan petiti,kal h'angol'ású társada'!omkudomány volt, az akkoriban 'uralkodó szociablista real'izimus irányzatának megfelel ően, típusát tekintve pedig
Gorkiij imódira romantikus volt, 'némi magától étetőd'ő proletkulltos beütéssel. (Akkortájt 'ehletkezett az úgynevezett »para'sztíróhk< kiseIb csoportlja is.) Az ötvenes évek táján imiár l'assa'nhként megiindult az lvadési folyamat. Csađ hogy továbbra iis érezhető az áibrázol:ás eszközeIn
a klasszikus irodalm, va'lambinht a 'népm űvészet hatása.
A soron következ ő évtized. (1950 és 1960 között) sajátosan átmeneti jelleg ű vett. Egy kiselbb fokú tájékozatlanság periódusát iis belel számítva, ez 'az évtized voltaképpen az útkeresés iidoje. Az írók kísérletező lk.edve inkább az ábrázl'ás módszerbeli új ĺtásai'ra, semimin't a
témsváilaszkásra vonatkozott. Egyre in'kább el őtérbe került az egyén
h.angu'tatok érzékelhtetése, különösen ami a költészetet illeti. Ezt kvetően 1965 után, az akkor 'induló, valamint .a tmiár befutott közép!n'emzedé'k•nél a formanyelv teki'n'tetében bizonyos fokú absztrakt törekvések
is megjelen'tek.
A Lu'mins 'körül román tnyolvú iroda'l'm,i mozgalom alak ul t iki, iés a
m'ozgamo'n belül új szervezeti formák is jelentkeztek. 1946 augusztusában a V'ersec mel!letti Kustil'j'ban ilezajilott 'i'rodál,mhi 'est 1kerieitiSben megalakult a Lurnina Irodalmi Köre, néhány év 'múlva pedig, 1950-ben, Ver secen 'létrejön a 'Román Írók és Közírók Klubja. A 'Román INyelmmüvelib
Egyesület 1keretêben 1964-ben megalakult az Irodalmi Aktíva, amelynek
tevékenysége különösen az utóbbi években éténbkü'lt fel.
Még 1950-ben az a kt íva hárbm tagja - Miha'i Avramescu, Ion Bálan iés Radu F1'ora a Jugoszláv Írószövetség tagja lett, lkõzülllük 'ketten
magas elismer és ben részesül'n'ek - két köztársasági irodalmi díjat
ítélnek oda sz aktíva tagjainak.
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A iromán nyelvű iodalimat ltõbb tíz főre tető !1kot6 é s a különböző n'emzed'ákkből származó
és errnk g Ťel ően 'etér ő m ű vészi arculatú iés f elfogású
lekes irodaombarát m űvM. Közülük
heten a Vajdasági ť róegyeslet tagjai. !N!é ř ányan felvátva írnak romn,
Hietve szebhorvárt iny o lven. (Hyen ipáldá, ul Slavco Jbmájan.) Flonic Stefan költőn ő im iá , r irégfóta nem román, hanem szerbhorvát inyeven ír, míg
Vako Popa n&ány rövid lélegzet ű iszõveg,et leszámtva :Sha nem lis alkotott ł'om'án nyelven.
Ibeieértve az
A román nyelven nyomtatott ikiadványok száma
irodalomtörténeti, valamint a nyelvtudományi ás nyevjárási j'eIag ű
mntegy
Is ősorban Radu FIora professzor m űvet
munkákat iis
negyven címszóra irúg, iami mindienéppen figyelemre méltó menniség.
A irom ián nemzetiségi írók alkotásait nagy itkán lefordították a jugoszláv nemzetek és nemzetiségk iny o lvére, ezenkívül néhány kiemelkedő iahkdtár,,a ioljutot t a szomszédos Romária olvasóihoz is.
Mindez élénk irodalmi tevékenységr ől tanús'kodi łk, aminek, sajnos,
kevés a 4éIwata, lhí i re ugyanis még in iem tört be ia jugoszláv ikãzitud l alba,
mert csak Mihai Avramescu egy könyvét fordították ile eddig szerbhorvát ás im,agyar inyolvre, továbbá imegJel l eint egy ver'sváloga'tás is ma -
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gyarul.

A Lumlina folyóiratna;k úttörő küfdetése Volt az elmúlt 25 évben,
'igazolta iliêt ét, iés sokat itett a j.ugosiáviai román 'irodalmi
nyelv ig.azdiag iodásáárt. Munkássága mély nyomot 'hagyott maga után
megbecsüliést érdeml ő irodalmi imozg,ai li om zászlóvivőjeként.
A mai jugoszláviai román nyelv ű irodalom jllemiője iaz az álta
háncs ié i rvényü 'törekvés, hogy a inegyed évszázados tevékenység össze gezését követően hathatósabban ijavítson az a'lkotáel körű ményeken.
A román nyelvű irodalom ugyanis számos lemié'n'él fogva két kultúra lés
két irodalom némileg félrees ő pólusa között feszül, és pillanatnyilag
azon fáa'dozik, hogy kiilábaljon ia lkõzholyek, ia szokványosság, a kontárság, az elvtelen alkalmakodás és 'a kisebbrend ű ség posványából.
Közismert tény, hogy a kulturális életre és egyben iaz Irodalom
arculatára is sok tekintetben meghatározó befolyása van a im,ú llt niak ás
a hagyományoknak. Ez a törvényszer űség érvényes ia 'jugoszláviai románok iku i ltú, ráijára és ilirodil m ára is. Ezze l kapcsolatban azonban meg
kell áilapítanuinĺk, hogy a irom, án nemzetiségi csopo rt 1ku l ilúrája és tradíciói nem kizárólag az ianyalország.bôl iered n ek, ihan i em imagukon vis&liik
a soknemzetiség ű Vajdaságban töltött két évszázados együttélés jegyeit iis. A nemzetiségi irodalmak fejl ő dése szempontjából éppen ezért
üdvös a kölcsönös imi egísmepás ás méltányl'ás ténye, imert ezáltal Ilis
értelmetlenné válik az s még ima s fellelhető hiedelem, hogy a nemzetiségi 'irodalmak a lhírtelon megkapott, e túlságosan iogyszerre beátló
méltánylás ás egyenjogúsítás lkõvErtkeztében önmaguk felé trduîtk,
bezárikózottkká ás ikizárdi, agosakiká váltak. A kölcsönös imegi isim i orés,
az alkotó szellem ű együttmGködés, valamint az iirodalimaink közötti kaplévén egy
csolatok
ezek ikõzé 'sorolhatjuk 'ezt a ikis ismertető t is
kisebb számú 'nemzetiségi 'csoport il,rodalma, imint amilyen s vajdasági
romlánságé, amely Iki, sebb dlvasóbáborr,a szmíthat és ennélfogva sz ű kebb iörnyezethen hat, imegtalâlja az utat az új lkõzõnsóg felé és túlhi ~ án, y,t,al,an ~ u ~ l
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teszi magák azon a helyzeten, amilkor úgy ;te)intettk irá, imbnt Iiteles
ó,itékű alkotómurkára képtelen iioďalomra, n*t a küf&ldi és a hazai
roda!mak egyszerű fogyasztójára.
A ikõl tõi 'erej ű jugosláv román inodlom válogatott allkotásainak licend,6 olvasója a következő oldalakon maga is meismenkedet
ennek az jrodaílominaik gazdag érzelmi skálájával, sajátos vérmérsék letel Slavoo ALmaján nagyközönség elé kívá'rkozó, esztrádszeltem ű
megszállottságával.
Biztosra vetető, hogy ezen ismertető révén a magyar, de akár a
más nemzetiség ű olvasó is még irkább meggyőziőďitk arról, hogy e
szeLíd vonalú Panónskságon él ő emberek - tsk śMet rékl arra, milyen nyeilven írnak - mennyire közel ál'lak egymáoz, mernyire
egyek.
Alaics Járos fordítása
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KALITKÁBAN KRÉTA - LÉPTEK

A KALITKA
(CoJMa)
A .szembogár kétségbeesetten

[,felkiált
A látóhatár ó ikalitkába zárva
A boltozaton szokványos susogás
Mint az énekszóval csapra veri
Hordó pincéjében hol
Semmi sem ďGZZfl

A szembogár ideg gyökerekig
Erősen kitágul ahogyan teszi
A kulcs
Mely a szám űzetésben łe4 ajtajára
A képzelet álomba szenderül
Siető léptek

Kréta-léptek a szembogarat

A kalitka egyik sarkába helyezik
S mindaddig ott hever amíg
Az élet és halál
Iránti ragaszkodásunk meg nem
[szűnik
És fatojás Ját napvilágot
Melyet gyöngéden
Vés ve-fabrikálva a kalitka
Elrejt s azt mondja neki
A látóhatár ó lezárva
A fatojás pedig
Szó nélkül mint rendesen
Bukfencet vet
És kalitkává változik

EGY MÁSFÉLE DIMENZIÓ
(O attá dimensíurze)
A ikõtõmb előtt
És megállapítja
A madár fészke .sárga hiánytojással Kifaragható bel őle
[gyarapodott
A pusz.tág házának ajtaja
A kilencádik gyönyörű szó után
A tojásból kikelt egy élőlény
Ujjaiból
Kőtömböt markaló
Fámháromszöget húzott e/ ő
Virágpor -huilató nap
Az élőlény szemügyre veszi a
[kőtömböt
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E képzett lehetőség láttán
Énekelni kezdett
Zölden havazó dalától
A kő meg-megremegett
S e gyönyörű
Összeomlás-álomban
Éneke
Az élőlénybe vésetett

A PONT ÉRZELMI VILÁGA
(Universul emotional al pčmotukźi)

A tenyér
Amelyben a pontot Őrzöm
Mind nagyobbá lesz

Ebbéli növekvés
Újabb lehetõség
Hogy ettűnjőn a számlaprói
Tenyérben a pont világa amely
Bármely pillanatban
Füst
Vagy ennek tagadásává válhat
S e tenyér figyeli
A nevetéstől felfuvalkodó
Pont hahotáját

Ő Ja

Nevet
Akárha a pont tenné
És leifuvalkodik a nevetést ől
Ké1 hahota-íéggömb
Uszik egymás mellett
És mind nagyobbra fúvódik lel
A pont sem kuionbozik már
A világmindenségtől
A közelben madár repül
A létezés
E komikus jelenetén
Nevet a madár is
A nevetés teifuvaikodik

NYOLCSZÖGŰ TOJÁS
(Oui ocłagonel)

Sem fiúSem leánytestvére
De senkije sincs
Ki gondolatban vigyázna reá
Egy-egy szoglatén
Csönd honol mint
Vízzel telt ó ľ9.
Mutatók
Nem madár szülte
Nem a halak szülték Őt
A merő ésszerűtlen
Tapasztalás
De ennek ellenére sem
Különbözik
A közönséges tojástól

Ha égy szöglet fölbukkanna
A másik eltűnik
S mindez oly sebesen pereg hogy
Tisztes távolságból
A nyolcszőgű tojás
Sző gnélkűlinek tűnik
A nap a magasba ível
Nem ütközik boltozatba
Este he lenyugszik
Nem süpped a föld alá
Kuionos állapotában
Mint egy bolond ábránd
Fel az égre kuszik
Fölfelé a nemlétezés falain
Miközben szárnyról álmodozva
Levetkezné a csa'ás béklyóit
Fordította Koiiger Károly
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ÖRÖKSÉG

KRODY ZSUZSA

ÉDESA PÁMRŐL

»1878. év egyik októberi napján, Nyíregyházán egy nádfedel ű házban,
az egykori Sztárek-ház szomszédságában, a Kállai utcában egy fiúgyermek pillantotta meg a napvilágot< - olvashatjuk Krúdy Gyula
egyik életrajzi regényében. Azt, hogy ez a vidék, táj az akkori Magyarország egyik legelmaradottabbja, legcivilizálatlanabbja volt, tapintatból, szeretetb ől nem említette. Helyette így vallott: »A Nyírség
Magyarország legszebb tája. Írni róla csak oly gyöngédséggel lehet,
mint egy halott menyasszonyró1.« Apjaura keresett ügyvéd, édesanyja
egyszerű ;parasztleány, szolgáló volt, akit ől azonban egészséges, természetes észjárást, élénk, színes fantáziát, jó megfigyel őképességet, mérhetetlen szorgalmat és munkabírást örökölt.
Apai nagyszülei részt vettek az 1848-as szabadságharcban, Komároffi várának védelmében. Dédapa, mint honvédtiszt, felesége akivel ott esküdött örök h űséget tábori pap el őtt, katonai zászlók alatt
- mint markotányosn ő. A gyermek Krúdy otthon legtöbbet és legszívesebben hallgatott történetei 1848-hoz kapcsolódnak. Klapka, Garibaldi, Damjanich, Kossuth és Türr István neve jó ismer ősként csengett
a Krúdy-házban. Sok sző esett a legendás rokonról, nagyapa testvéröccséről, .Krúdy Kálmánról, aki »nyargonc« futár volt Görgey í őver
mellett. A szabadságharc bukása után nem ment külföldre bujdosni.
Itthon maradt, s fölcsapott betyárnak. »Üri betyárnak< nevezték, mert
a zsákmányolt pénzt nem tartotta meg magának, hanem a rászorulók
között osztotta szét. Krúdy Kálmán »jelentette a nemzeti ellenállást,
az örökös nyugtalanságot, a börtönben meg nem nyugvó magyarságot,
azt a tüzet, amelyet minden magyar szívben és ntindën magyar házban
ápolgatták, ha t űztojáska alakjában is rejtegetve a hamu aiatt<. Kálmánt a vadkerti csárda mellett l őtték agyon a csendbiztosok, mert
elevenen nem tudták fogságba ejteni. Róla szól Az álmok hőse.
Krúdy Gyula még nem volt ötesztend ős, amikor iskolába adták,
az erős, jól fejlett fiúcska mind szellemileg, mind testileg kimagaslott
társai közül. Tízesztend ős korában szülei, pedagógiai meggondolások-

ból küldték gimnáziumba a messzi Podolinba az akaratos, csavargó és
verekedő, hosszúra nyúlt fiút. Alkalmazkodjon idegen emberekhez,
szokásokhoz, tanuljon meg szlovákul, németül. Podolinban, ebben a
lengyel liatárszélli, középkorias városkában sok kit űnő kékfestő , takács
lakott. A diáktársak vidámak, a leányok szépek voltak, így a város,
de az egész táj is egy életre belelopta magát Gyula szívébe. Sok-Sok
írásában emlékezett meg róla. Több Szindbád i novellâban, a Podohni
kísértet, a PodoUnj takácsné, Az útitárs című kötetéiben, továbbá Az
arany meg az asszony és A kárpáti kaland című egyfelvonásosaiban.
A gimnáżiium felső osztályait Nyíregyházán folytatta, ahol életének fordulópontjához érkezett:
»Október volt, a cinkék már beköltöztek a városba, téli hangjuk.
lett az úton járó madaraknak, amikor egy vasárnap a Piringer János
kiadásában megjelen ő Szabolcsi Szabadsajtóban egy új név fés egy régi
beszély lát napvilágot. A beszély címére már senki sem emlékszik, de
a név visel ője még mozgatja kezét és lábát. A név így hangzott: legifjabb Krúdy Gyula. H ősünk tizenhárom esztend ős volt akkor és e
babonás életkoiban ezzel eld őlt élete és sorsa örökre.<
Ettől kezdve rendszeresen és szenvedélyesen írt. 2letének legnagyobb szenvedélye mindvégig az írás és olvasás maradt.
Annyira szeretett olvasni, hogy aludni is sajnált, és éjszaka lámpáját csak erélyes felszólításra oltotta el. PdesRpja könyvesszekrénye,
nagyanyja tizenkét ládányi 'könyve után a szomszédok, az iskolatár-.
sak könyvei következtek. Átböngészte a ipadláson talált régi újságokat,
folyóiratokat is. Igy ismerkedett meg még alaposabban a múlttal.
Később tagja lett a város mindkét könyvtárának. A Kaszinó
könyvtárát egy takarékpénztári tisztvisel ő vezette kedvtelésb ől. (Ha
csak tehette, kedvezett a »kis Krúdynak, annyira meghatotta óriási
érdeklődése, tudásszomja.)
A Polgárt Kör könyvtárosa Dáln o ki Gaál Gyula, az első »nyugalmazott magyar vidéki színész, aki negyvenéves csavargás, vándorszínészkedés után tért haza szül ővárosába. Érdekes, színes egyéniség lévén, meséi, hatalmas lódításai csodálójává tették .,a diák Krúdyt, aki
később számtalan írásában örökítette meg Őt, saját nevén és a Szindbád novellákban Ketvénýi Nagy Sámuelként.
A jó olvasmányok végigkísérték életét. Életének utolsó három
évében a Fővárosi Könyvtár óbudai fiókjának lett tagja. Fennmaradt
olvasófüzetének tanúsága szerint havonként kétszer-háromszor cseréltem számára könyveket. Akkoriban Heine, Rilke, Hoffman,n, Thomas Mann, Csehov, Poe, GaJsworthy, Balzac, Maupassant, Soott, Goethe, Dickens és Turgenyev m űveit forgatta. Ez utóbbit különösen szerette. Puskin Anyeg.in'jét évekig tartotta éjjeliszekrényén. (A sors kegye máig meg őrizte számomra.)
Most azonban szállunk vissza képzeletben 1894 októberéhez, a
16 esztend ős Krúdyhoz, sok-sok újság szorgalmas küls ő munktársához, aki egy szép napon a következ ő levelet kapta:
»Legyen szíves nekem, forduló postával felelni a következ ő kérdésemre: Hajlandó-e ön október hótól a Debreceni Ellen őrhöz belépni?
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,Ez, esetben 40 forint havi díjjal szolgálnánk, amely összeg gyakorlatának öregbülésével növekednék. Feladata lenne pedig a tárca, színház,
nagyobbfajia report stb. végzése... Végtelen örvendenék, ha Ön, kinek kvalitása a szó teljes értelmében elvitathatatlan, alulírott vén poéta mellé kerülne... Gáspár Imre.»
Ezek után nem csoda, hogy a tantárgyak nagy részét ny űgnek
érző diák, akinek már számos összeütközése akadt az iskola rendjével,
fegyelmével, megszökik hazulról és jelentkezik Débrecenben. Felfedezőjéről később így írt:
»Gáspár Imre volt els ő főnököm, korrigálóm, irányítóm Dbrecenben, az ottani szabadelv ű párt lapjánál. Csodálatos leveleit, amelyekben útmutatást adott olvasmányalsuboz, ma is őrzöm..<
A civisek között igen jól érezte magát az ország legifjabb színikritikusa és csak apja szigoróságának engedett, amikor hazatért leérettségizni. Utána egyetemre akarták küldeni. »Az apám - büszke,
nagyralátó ember - azt hitte, hogy majd követ leszek Párizsban. Az
anyám szolgabírót szeretett volna nevelni bel őlem.« Ő azonban hírlapíró lett, előbb Debrecenben, majd Nagyváradon. Ide érkezésekor f őszerkesztője, Laszky Ármin, Nagy Endrét, a kés őbbi híres konferansziét küldte ki érte az állomásra, nehogy .eltévedjen a jüvevény. Nagy
Endre egyik írásában így emlékezik meg err ől:
»A debreceni vonatból alig néhány utas szállott ki, de így sem
tudtam ráismerni ,a magam emberére. Én azt a széllelbélelt kopott csavargót kerestem, aki Debrecenb ől hajlandó átköltözni Nagyváradra,
hogy havi hetven koronáért a korrektorságot és a segédriporterséget
vállalja. Ehelyett egy nyurga fiatalembert láttam, aki arisztokratikusan begörbített mellel járt, de így Is három fejjel magasabb volt nálam.
Valami hófhér bolyhos posztóból készült télikabát volt rajta,
mintha bárányprémb ől lett volna kiszabva, ilyet én még sose láttam
világéletemben. Aztán sárga cip ője volt vörös gumitalppal, ami akkoriban szintén sose látott csuda volt. Valami elképzelhetetlen fény űzés
volt ez. És a kezében disznób őr táskát tartott, amilyennel csak a grófok utaztak. Alig mertem megszólítani: Krúdy kolléga? Bólintott azzal
a búásn félrebillent barna fejével..<
Nagy Endre azt indítványozta, hogy menjenek gyalog, de az ifjú
kocsiba ült. »Üljön csak be. Nem szeretek gyalog járni.'.
Többféle verzióban él, hogyan Is került Krúdy Nagyváradról Budapestre. A legvalószíin űbb, hogy tudósítónak küldték ide a millenniumi kiállításra, s ő többé nem tért vissza. Ahogy azonban maga írja,
sokkal romantikusabb: »A szerelem az itt telel ő Henry cirkusz táncosnője után itt sem hagyott megnyugodni. A cirkusz után Pestre szóktem.<.

• Életének új állomáshelyér ől, ahová tizennyolc évesen érkezett, s
amelyhez haláláig h ű maradt, így vallott:
»Budapestr ől az utazási könyvek azt írják, hogy gyönyör ű ifjú
hajadon a vén Duna partjain, és tavasszal ibolyaszaga van a városnak,
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mint a pesti korzó )hölgyeinek, őszidőben Buda adja meg a város tónusát, lehulló vadgesztenyék kopognak a bástyasétányon, a vidékies
csöndben áthallatszik a túlsó partról a kioszkbeli katonabanda muzsikája, az ősz és Buda egy anyától születtek..
A fő város a millenniumi ünnepségek lázában mozgott; forrott
minden. Mintha egyszerre kellene pótolni mindazt, amit eddig elmulasztottak. Gyors iramban szaporodtak az üzletek, vállalkozások, szórakozóhelyek. Szerették volna miel őbb utólérni Bécset. Krúdy a századvégi, gázlámpás, lóvasutas, gyér forgalmú, macskaköves, kisvárosi
Pesten csakhamar otthon érezte magát. Különösen a Józsefváros, Ferencváros és Belváros 'csendes mellékutcáiban, földszintes házai között.
Először a Józsefvárosban ütött tanyát, az újságírók, m űvészek, bhémek akkor Oly kedvelt városrészében... »Egy-két évig a Józsefvárosban csavarogtam, koplaltam, rongyoskodtam, mert atyám ezt a módszert vélte a legjobbnak arra nézve, lhogy, a szül ői házhoz visszatérjek.
Persze nem mentem.< Szerény al łbérlő ként húzódott meg a Gyöngytyúk, Főherczeg Sándor, Fráter és Zerge utcákban. Ez utóbbiba,
Szendrey Júlia egykori lakásába, iránta táplált érdekl ődéséből költözött, no meg Pető fi rajongása miatt. »Megtelepedtem tehát az udvari
szbácskában, és a húszesztends, roniantikára nagyon is hajlamos fiatalember várakozásával nézegettem a papírkárpitos falakat. Vajon,
hogyan alakul tovább bizonytalannak látszó életem e helyen, ahol minden nő i saru koppanásáról azt véltem, 'hogy Szendrey Júlia... jár-kel
a házban törökös excentrikus papucsában !
A józsefvárosi kocsmákban fő ként írótársaival barátkozott. Leginkább a kövér Ligetihez és a bolgár Ivkoffhoz járt. A jóravaló, fekete
szakállú Ivkoff bormérője két szobából állott. Látogatói a szomszédos
urasági cselédekb ől, kocsisokból, s elesett, »elszerencsétlnedett írókból, költőkből tevődtek. Ezek megvet ő en, kézlegýintéssel könyvelték
el, hogy valahol a »városban« irodalmi társaságok, sikerek is lehetségesek. A törzsvendégek két legkiemelkedő bb tagja: Benedek Aladár
és Gáspár Imre költő k. Olykor megjelent Vay Sarolta írón ő, aki Sándornak nevezve magát, nadrágban járt, szivarozott és naiv vidéki kisasszonyoknak udvarolt. Gyakori vendég a mosakodni nem szeret ő, tintás ujjú, cilindert ős papi reverendát visel ő Simli Mariska költ őnő is.
Itt ismerte meg Pongrácz Béla és Erdélyi Gyula írókat. Pongráczról
rajzolta a Vörös postakocsi Bonifácz és Erdélyir ől Szilveszter titoknok
alakját. Ennek a tarka-barka, furcsa társaságnak egyetlen igazi rokonszenves közös tulajdonsága volt: nagyon szerették az irodalmat, s
Krúdy számára pedig ez volt és ez maradt a legfontosabb egész életében.
Nagyanyja, Radics Mária többszöri levélbeli unszolására felkereste nagybátyját, Radies Pepit, aki cipész volt a Belvárosban. E találkozás igen jól sikerült.
»Az első látogatás után a Párizsi utcában maradtam, mert felejthetetlen .utcája volt ez a régi Pestnék, ha valaki közelebbr ől megismerte az itteni életet, akár csak egy vargas żékrő l is.'< A dunántúli
származású, kis termet ű , kedves Pepi bácsi szívesen kalauzolta öccsét
esténként. Megismertette a környékbeli f űzőkészítő és kalapos kis663

assonyokkal. Legkedvesebb helyük a Régi ZenélŐ Óa volt. Ó, azok
a zaftos virslik, frissen csapolt sörök, ropogós sóskiflik!
Pepitől hallott el őször Poclmaniczky Frigyesr ől, aki annyit fáradozott Budapest világvárossá emelésén. Neki, a Közmunka Tanács elnökének köszönhető többek között az Andrássy út és a Magyar Operaház létrehozása. Frigyes báró feladatát az is nehezítette, hogy abban
az idő ben itt még vadvizek, mocsarak ékeskedtek, valódi betyárcsárdával, amelyet jobb volt elkerülni. Ekkor figyelt fel a »Kockás báróra,
akiről később csaknem negyven novellában, tárcában emlékezett meg.
Ezekből állítottam össze egyik legújabb kötetét, a Budapest v őlegényét.
Az ifjú író vidáman, szertelenül vetette bele magát az élet kínálkozó örömeibe, mulatságaiba, kalandjaiba - a józan nappal azonban
a munkáé! Olyan tevékenyen, elsöpr ő lendülettel indult harcba a sikerért, érvényesülésért, hogy a szakemberek hamarosan felfigyeltek rá
s a lapokban sűrűn megjelenő írásaira. »Józsiás úr ugyanis azon törekvő és fáradhatatlan írók közé tartozott, akik lehet őleg mindennap
szeretik nyomtatásban látni nevüket. . .< Azonban még igen-igen sokat
kellett dolgoznia, fáradnia, amíg a tízes-években, a Szindbád novellák
és a Vörös postakocsi megjelenése után, országos hír ű íróvá válhatott.
(Ez utóbbi kilencszer jelent meg magyarul. Lefordították német, angol, szlovák és bolgár nyelvre. Románul a közeljöv őben jelenik meg.)
Ady és Krúdy barátságának színtere f őleg a Terézváros volt.
Kedvelt tanyájuk a hering-, hagyma-, pörkölt- és hordószagú Három
Holló kocsma, amely az Operaház mellett állott. Ők egymással személyesen csak Pesten ismerkedtek meg, bár mindketten Debrecenben és
Nagyváradon kezdték pályájukat, csak néhány év eltolódással. Mindkettő jó megjelenés ű, csinos, divatosan öltöz ő , igen ápolt, tiszta férfiú.
A nőknél aratott sikereiket maguktól értet ődőnek tartják, s ritka kivétellel, keveset tör ődnek vele. Munkakedvük, munkabírásuk szinte
kiapadhatatlan. Többnyire könnyen, törlés, javítás nélkül írtak. Hivatásukat imádták, s az élet örömeit, útálták a kiszolgáltatottságot, helyezkedést. Krúdy ezt így fogalmazta meg: »Mert jegyezd meg magadnak, Ady Endre, hogy az a legutolsó íróféreg, aki úgynevezett társadalmi úton akar érvényesülni. Ez a legfertelmesebb fajzat! Aki meghívókat les zsúrokra.. Ezek a Kiszihandok, ezek a Csókolom a lábatok,
ezek a Legalázatosabb szolgája méltóságos uramok - ezek a két könyökkel járók. . - Azért szeretlek, Ady Endre, mert nem vagy ilyen.-<
Krúdy számos tárcát és regényt irt a költ őről Ady Endre éjszakái
címmel. Ady pedig több verset ajánlott neki. ĺme az egyik:
Öregszünk, öregszünk, öregszünk.
Most tán állnánk meg. / Nem cél, nem pálya: I Ez a világ leghülyébb / Komédiája, / Jaj, öregszünk, öregszünk. / Óh, voltak jók L9 /
Erényben, buírtben, I Kedves, jó kis asszonyok I Az életünkben, I De
öregszünk, öregszünk, öregszünk.

desapám, margitszigeti évei alatt barátkozott Össze Szép Ern ő
költővel és Kárpáti Aurél kritikussal. Hogy mennyire hálás volt egy egy elismerő cikkükért, bizonyítják az alábbiak:
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Drága Enő m, vidéki ember vagyok (az életmódomnál fogva),
nem tudom, hogy a jósors mikor hoz bennünket kézszorításnyi közelségbe. Ezért fogom a pennát e szép ünnepnapi délután, hogy megköszönjem neked: minden régi és Új kisasszonyoknál ikünnyesebb, meghatóbb örömet okoztál a Nyugatban lév ő írásoddal. A kisasszonyok
csaknem elvitték a szí'vhangjaimat, szív-ünnepeimet: te, drága Jóság,
néha 'visszavarázsolod régi kedvemet és fejtartásomt. Isten áldja meg
a kezed. Még sokszor »üssél«.
Szeretettel csókol, öreg bátyád
Krúdy Gyula
Szentmargitsziget, 1922. szeptember 8.
Kedves Aurélom,
talán soha az életben nem estek ily jól drágalátos soraid, amelyekben személyemmel foglalkoztál. Rosszul men ńék a dolgok, nagy
szükségünk van az elismerés adta leikier ősítésre. Köszönöm neked,
hogy ily jó voltál hozzám, igyekszem megérdemelni.
1932. jan. 15.

Szerető barátod
'Krúdy Gyula

A legkedvesebb, legmeghatóbb, legharmatosabb K.rÚdy-h ősnők
édesanyámról, Zsuzsiról mintázódtak. O Az útitárs Eszténája, a Hét bagoly Aldáskája, a Rezeda Kázmér Tinije, az Asszonyságok díja Natáliája, a Bukfenc Gyöngyvirágja, s a Boldogult úrfikoromb űn Vilmája.
Zsuzsi 21 esztendővel volt fiatalabb ur ănál, szerény, komoly, s igen
szerelmes nő . Csak egyet akart: szeretetet! Ezért kínálta cserébe ifjú
életét, meleg szívét, házikenyér-jóságú lényét.
A Margitszigeten József nádor egykori nyári lakában éltünk,
ahogy akkor hívták, a kastélyban. Az ölnyi vastag falú, zöld zsalugáteres egyemeletes ház három szokatlanul magas, nyikorgó padlójú szobájában laktunk. Télen a lakás átf űthetétlen volt, legkivált édesapám
sarokszobája. Sokat fázott itt, különösen hajnalonként, amikor öreg,
fekete télikabátjába burkolódzva dolgozni kezdett. Kevés kivétellel
délig írt egyfolytában, csak rövid pihen őt engedélyezett magának, amikor karjait, ujjait tornásztatta, ropogtatta. Apró gyöngybet űivel, lila
tintával, hegyes' tollal szinte javítás, törlés nélkül rótta a sorokat. Példaképe, Jókai napi 16 oldalas teljesítményét szabta ki magának. Igy
hagyhatott reánk elképzelhetetlenül gazdag írói örökséget, mintegy 50
regényt, több ezer novellát, tárcát, újságcikket, nyolc-tíz színdarabot,
s mindezt rövid ötvennégy és fél éve alatt.
Lakásunk 'berendezése a .sivárságig egyszer ű , szegényes volt. A
bútorokat, s őt az ágyneműt is béreltük. A szigeti szállodák kiselejtezett holmiai voltak ezek. A sziget azonban mesebelien szép volt. Talán
kétszázfajta fa, kétezerféle virág is nyílott. iSzerecsendiófa, som, bodza,
mogyoróbokrok kínálgatták gyümölcseiket. Apám 'igen szerette lakóhelyét, s ha csak tehette, bejárta birodalmát. Hogy is írta Szép Ern ő ,
kedves szigeti szomszédunk?
»... mikor jókor reggel nekiszánta magát a sétának, úgy járt az
úton, lassú lépéssel, lebocsájtott fejével, így is némelyik szilfa vagy
665

juharfa, sejtem, meghökkent ez el őtt a hatalmas növésű férfi előtt.
Szokása volt megállni, félrhajtott nyakkal, nyomozni a lombban egyegy fészkelődő cinkét, vörösbegyet. .. Derekát a botnak támasztotta
(mert bottal szeretett járni, mint a vidéki urak) .
Születésem örömére írta az Asszonyságok díját, valódi helyszínnel és szerepl őkkel.
Leány! - kiáltotta Bakajné a csillogó, csorgó vízvezeték fel ől.
trgy feküdt a kis jövevény a bába tenyerében, mint királyi trónuson. Mindenki őt nézte a szül őszobában ...s a vöröskés hajú,
gyengéd, virágszirom testű gyermek feje körül glóriát látott minden
szem, amely őt figyelte. - Itt volt a gyermek: az élet célja.«
Szüleim házasélete sajnos hamar elromlott. Apámnak hiányozni
kezdett a szabadság, régi legényélete. Többször kimaradozott. Hazajövetelekor volt nagy szánom-bánom, de ez nem tartott sokáig. Ilyen
hangulatában írta anyámnak az alábbiakat:
»Kedves Zsuzsikám, én szeretlek Téged. Ha éjszaka elmaradok,
mindig lyukas a szívem, a könnyeimmel pedig alig bírok, mikor eszembe jutsz. Bocsáss meg nekem, ha nem jövök rendes id őben haza, jobban fáj az nekem, mint Neked.<
Pedig apám igen szeret bennünket, csak hát a maga módján.
Hogy is Írja az N. N.-ben:
»Igen, most már bevallom, hogy mindig az volt a vágyam, hogy
farkaskalandos téli éjszaka után egy kis szánkó kasfarában agyonhajszolt lovakon benyargaljak egy ismeretlen kis városkába, kapukulcsot szerezzek egy vasrostélyos házhoz, amelyben ifjú n őt és gyermeket rejtegetek. .
A húszas években kedves, bohém népség élt a szigeti nagy- és
kisszállóban: Boromissza és Tipary fest ők, Kárpáti Aurél, Bródy Sándor, majd későbben fia, Hunyadi Sándorka, Molnár Ferenc, Zilahy
Lajos, Harsányi Zsolt, Egyed Zoltán, Lestyán Sándor feleségével, G.aál
Francival, Kerpely Jen ő gordonkaművészék, Szép Ern ő, Szomory Dezső és még ki tudná felsorolni!?
Bródy Sándor, zenvedélyes szakács lévén, szállodai szobájának
falán gyúródeszka lógott, szekrényében levesbevaló tésztát, f űszereket
őrzött. Kis vaskályhája számára egy ábrándos kertészlány gy űjtögette
a gallyakat. Ezen a parányi t űzhelyen csodás gulyásokat főzött. Nálunk Is többször remekelt. Többnyire halpaprikást.
Apám igen fiatalon ismerkedett meg vele. Kedves helyük a Mélypince volt, amely a lebontott Tabánban a Görög és a Fehér sas utca
sarkán húzódott meg, két szerény szobában. Apám els ő látogatását a
bormérő Krausz P.oldi bácsi így mesélte el:
»Még alig pár hete voltam a Mélypince gazdája, amikor hajnalfelé arra ébredtem, hogy zörgetnek az ablakon. Kiugrottam az ágyból,
és úgy, ahogy voltam, siettem felhúzni a red őnyt. A beszűrődő fényben egy gyönyör ű szál férfit és egy alacsonyabbat pilLantottam meg.
Egy barátom társaságában álltak ott, aki megsúgta, hegy a magas Krúdy Gyula, az ezüstös fürt ű pedig Bródy. Amikor betessékeltem Őket,
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Krúdý szelíden végignézett rajtam és Így szólt: „Sándor, ide fogunk
járni. Ez a Poldi csak tisztességes ember lehet, ha hosszú gatyát hord
madzaggal." És állta szavát. .
1926 körül kezdett el betegeskedni. Mája, gyomra, de f őleg a
szíve kínozta. Az orvosok még az írástól is eltiltották. Ekkor írta le
az alábbi sorokat: »Istenem, mi lesz velünk, ha nem tudok többé írni?
Éhen halunk.<
Rettenetes szenvedéseir ől a Purgatórium és a Zöld Ász című regényei adnak némi ízelít őt.
Vigaszt hozott számunkra az 1930. évi Baumgarten-díj, melyr ől
apám Így nyilatkozott: >Kihevertem a 'betegséget, Újra élek, és nagyon
jól érzem magam. Jólesik nagyon, hogy gondolnak rám írótársaim,
hogy nem felejtettek el. .
örömünkbe azonban üröm vegyült, mert felmondták szigeti otthonunkat, s Óbudán ajánlottak fel számunkra lakást. Leí ťhatatlan
szomorú volt a búcsú szeretett szigetünkt ől, de szorult helyzetünkben
nem tehettünk mást.
»Szinidbád olyanformán vet ő dött az óbudai partra (a hajógyári
sziget környékén), mint egy hajótörött, nem volt válogatnivalója a
menekülés módjában. - Ott szállott partra, ahol lelhetett: akár csak
egy sekélyes, reménytelen parton is, ahol elhasznált pléh kályhacsövek... hasznavehetetlen tárgyak között haszontalannak érezte már önmagát is. . . «
A gazdasági viszonyok romlásával egyre nehezebb írásait elhelyezni. Többnyire azzal utasítják el, hogy még sok kiadatlan kézirata
vár közlésre. Telítve vannak. Ráadásul az »irodalmi ponyva< is er ősen
veszélyeztette a gyérül ő kereseti lhet őségeket.
Apám azonban renickiletlenül Ír, ír. Szorgalmáról csak szuperlatívuszokban lehet megemlékezni. Utolsó éveinek küzdelme emberfeletti. Egyetlen szórakozása, hogy eljár a szomszédos Kéhli vendégl őbe.
Ide jön ki hozzá néhány h űséges jóembere: Várkonyi Titusz, Ká]iay
Pista, H•argittay Pista, Herczeg Elemér újságírók, Babay József és Ring
Pál Amerikát járt ezermester, irodalombarát. Ez a kis kör »fejedelemként« tiszteli, s ez nemcsak az írónak, hanem az embernek -is szólt.
Bár ő igen kevés beszéd ű, szerény, önmagáról, m űveiről szinte sohasem beszélt, varázslatos, szuggesztív lénye rabul ejtette környezetét.
Nemkülönben annak felismerése, hogy Gyula 'bácsi mindent tud.
Valóban jól ismerte korának, s őt az előző koroknak is jelent ős eseményeit, problémáit, személyeit.
Honnét volt 'hatalmas anyag-, adat- és tárgyismerete? Honnét
szerezte értesüléseit ő , akit felületesen »fellegekben járó, irreális kõdlovagnak« kiáltottak ki egyesek? Olvasmányait már említettem, de azt
még nem, 'hogy ragyogó megfigyel ő volt. Már egész fiatalon nyitott
szemmel járt: »Sokat csavarogtam szabad mez őkön, magányos reketytyésekben, bozóttal ben őtt határáikok mélyében... így pontosan tudtam a természet életét, a falomb lehullását, az ér vizének színeváltozását, a legszebb virágok elhervadását... nagyon szerettem a lacikonyhákban, dutyánokban üldögélni és az emberek beszélgetéseit hall-
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gatni. Többet lehet itt megtanulni a világról, mint az újságból és
könyvből.« Ha érdekli a téma, kés őbben, sőt mindvégig szívesen beszéltet és hallgat meg másokat.
Történelmi és kortörténeti munkái el őtt szorgalmasan bújta a
könyvtárakat, múzeumokat. Temérdek egykori iratot, hírlapot, forrásmunkát átnézett, jegyzetelt. Latin tudása ilyenkor jó hasznára volt.
Sok levelet kapott naponta. Ezek egy része számla. Hitelez ői azonban másképpen is, személyesen is szorongatják. Mikor már valóban
»szánkig ért a víz«, jött meg Kosztolányi Dezs ő zöld tintával írott levele:
Kedves barátom, ma éjjel érkeztem Londonból. Nagyon fontos
ügyben, mely téged különösen érdekel, azonnal beszélni szeretnék valahol, négyszemközt. Kérlek, hívj föl (530-85) s adj találkát.
1931. X. 12.
Ölel, régi híved:
Kosztolányi Dezső
A költő , mint a Magyar Pen Club elnöke, Angliából lord Rothermere dúsgazdag »újságkirály« ezerfontos ajándékát hozta. A lord
kifejezett ćvhaja szerint: az esztend ő legkülönb irodalmi művének jutalmazására. Kosztolányi Krúdyt és Móriczot javasolta a díjra azzal,
hogy a döntést a Fon Club választmányi ülésére bízza. A Rothermereadomány óriási port vert fel, a féltékenység, irigység tengerré dagadt,
hogy ki mindenki akarta megszerezni magának a díjat, azon csak sírni,
vagy nevetni lehetne.
Hozzánk pedig Új remény és új gond költözött. Az esztend ő legkiválóbb könyvét akarják megjutalmazni, de hol van ez a Krúdy-m ű ?
Neki már hosszabb ideje nem jelent meg könyve, most sincs kiadója,
őt kilátása sincs, hogy legyen.
Végre, végre, lázas idegtép ő napok, hetek, tárgyalások eredményeképpen a Hungária nyomda tulajdonosa, Bródy könyörült meg
rajtunk, s hitelben kinyomtatta a szerz ő válogabota Az élet álom című
novellás kötetet. Bár e munkához csak október végén fogtak hozzá,
mégis - kötelezettségük szerint - az év utolsó napjára, december
31-re elkészültek vele. Most már volt mit jutalmazni, ha ugyan egyetértenek majd Kosztolányi javaslatával. Végül is az 1000 fontot négyfelé osztották, S apámra 225 jutott. Ebb ől kifizettük legkínzóbb adósságainkat és néhány Új ruhadarab is került-a házhoz.
S elkövetkezett za utolsó esztend ő, 1933! Végső harcok, kilincselések, üldögélések, várakozások a f őszerkeszt ők előszobáiban, küzdelmek a hitelez őkkel, gondokkal, testi-lelki szenvedésekkel. Kilakoltatás
előtt álltunk, a villanyunkat kikapcsolták. Kó ťházba vágyott, de nem
akart bennünket eflátatlanul hagyni, pénzt szeretett volna összeszedni
kétségbeejtő erőfeszítésekkel. jszakái egyre rosszabbak, gyomorfáásokról, szívfájd-almakról, térdszaggatásról, álmatlan forgolódásokról,
verejtékezésr ől, zűrzavaros álmokról, halálérzetr ől ipanaskodott. Ěrelmeszesedése is kínozta, 15 kilót fogyott. Arca barázdás, szelíd gyermekszeme megtört. Ha idegenek kérdezik, hogy van, csendes nyugalommal, panasz nélkül feleli: »Csak megvagyok.«
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A halála előtti estén szokás szerint bementem szobájába elköszönni. Amikor megcsókoltam, így szólt: »Köszönöm, Kicsim.< »Köszönöm, Kicsim' - ezzel búcsúzott t őlem és a világtól.
Orvosi vélemény szerint hajnalban, álmában érte a halál.
Hogy is Írja a Napraforgóban?
»Csak alkonyattal ne haljak meg e tájon! Jöjjön lábujjhegyen a
perc, amely bekandikál a kulcslyukon néma nagy éjjelen, mid őn a
csillagok sem láthatók s könny ű feladat átmenni az egyik vaksötét
putriból a másikba... Kopogtasson be porosan a virrasztástól, csüggedten a következő nap reménytelenségét ől egy boldogtalanul eltöltött
éj görcsével torkunkban... átkozott hajnalon... akkor jöhet hozzám
hosszú éji útjából a fekete Hírnök. De alkonyattal kíméljen, mint egy
fiatal őzsutát.
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CSETVEI MÁRIA

ELFELEJTETT ÍRÓ ELFELEJTETT REGÉNYÉRŐL
Farkas &eiza születésének 100.. évfordulójára

Pebófi még a múlt században azért szidta őseinket, hagy olyan ünnepl ő
vasárnapi nép vagyunk. Sok Id ő telt el azóta, változtak a korok, változtak
az emberek, s ma már egy-egy fontosabb évfordulór ől Is gyakran megfeledkezünk. Talán közhely, de így van: rohanó századunkban annyi minden
érint és érdekel bennünket. Tegyünk most kivételt, és emlékezzünk arra
az emberre, íróra, szociológusra, akinek a jugoszláviai magyar irodalom
kezdeti korszakában eléggé fontos szerep jutott.
Kevesen élnek ina már azok közül, akIk ismerték Farkas Geizát, az
eleméri földbirtokost, még kevesebb azoknak a száma, akik olvasták vagy
olvassák A fejnélküli ember c. regényét. Születésének 100. évfordulója alkalmából beszélnünk kell róla, emlékeztetnünk kell rá az ifjabb nemzedékeket. Sz űkebb hazánkban, Vajdaságban nem volt kis jelent őségű a aninkássága, mert a legnehezebb évekhez, az 1920-1933 közötti id őszakhoz fűződik. Egyike volt azoknak, akik Szenteleky Kornél hívó szavára kész volt
részt venni az itt oly nehezen alakuló magyar Irodalmi élet megteremtésében, aki novellával könyvismerítet ővel, különböz ő tárgyú cikkekkel s
végül egyetlen regényével, A fejnélküli emberrel, próbálta megmozgatni,
olvasóvá nevelni a vajdasági embereket. Aldozatossága, őnzetlen segítőkészsége ina már éppoly nyilvánvaló, mint nagy tudása, olvasottsága, szociológiai-pszichológiai jártassága. Ezkről egyetlen regénye Is tanúskodik.
Nem itt született, hanem Budapesten, 1.874-ben, de ide j őtt 1919-ben,
a Tanáckbztársa.ság bukása után. Itt élt, és itt is halt meg 1942-ben, a
mai Zrenj aninban.
Egyetlen regényével indult meg a Kalangya Könyvtár sorozata. Talán
nem túlozunk, ha azt mondjuk, hogy ez volt az els ő vajdasági magyar
regény, amelynek nincs különösebb szépirodalmi értéke, de két más szempontból annál jelent ősebb. Érdekes a pszichológus számára, mert egy pszichopatológiai esetet mutat be Nagybábi György, a f őszereplő sorsán keresztül; érdekes Vajdaság társadalmi múltja szempontjából, mert a couleur
locale hatja át. Ezért kell a szer&r ől és a műről egyaránt beszélnünk itt
és most, hisz kevés m ű született a két világháború között, amely ilyen
őszintén és sokoldalúan mutatná be nyúltunk egy korszakát.
FARKAS GEIZA ÉS SZENTEIJEKY KORNÉL
Kezdjük azzal, hagy meglkmúreljii ĺk föleleveníteni kett őjük kapcsolatát.
Farkas Geiza húsz évvel volt id ősebb irodalmi életünk szervezőjénél, Szentelckynél. Az akkori közlekedési viszonyok mellett messze éltek egymástól,
Szenteleky Oszivácon, Farkas Eleméren, illetve Becsicereken. Irodalmi ér670

dekiődésük sem azonos. Farkas tudós, szociológiával, psziehológiával foglalkozott inkább, Szentetekyt a költészet, a m űvészetek vonzzák. Mindezek
ellenére közel kerültek egymáshoz, mert Szenteleky a kezdeményez ő sze-

repét vállalta irodalmunkban, Farkas pedig örömmel kapcsolódott be a
m unkába. Az 1920-as év ek elején már közölt t őle írásc&at a Szabadkán
megjelenő Bácsmegyei Napló, de elképzelhetjük, milyen öröm érhette, amikor 1928-bari megkapta Szentelky levelét, hegy vegyen részt a Vajdasági
I rás megindításában. A Vajdasági Írást Csuka Zoltán és Szenteleky Kornél
hozták létre 1928-ban mint a Képes Vasárnap irodalmi mellékletét. Szenteleky 1927-1933 közötti levelezésében találunk erre vonatkozó adatokat.
A lev€igyűjteményben sajnos nincs egyetlen Farkas Geizához szóló levél
sem, ennek ellenére mintegy ötven levélb ől, amelyéket különböző személyeknek iküldõtt Szenteleky, az derül ki, hogy sokra becsülte Farkas Geizát.
Szenteleky Csuka Zoltánhoz írott leveléből idézünk: »... különösen
Farkas Geiza hites, elismerő levele esett jól. . Később: »... egyedül
Geiza bácsi szorgalmas'.
Szenteleky mozgósította a Vajdaságban él ő írogató embereket, hogy
minél színvonalasabb irodalmi újságot adhasson Id. De nem elégedett meg
azzal, hogy írása ikat közölje, hanem az ismortbbeket, akik már irodalmi
vagy tudományos múlttal is rendelkeztek, szerette volna bemutatni az
olvasóknak. Ennek érdekéb en indítja meg a Vajdasá gi Írásban a Vajdasági
vártán című rovatot, és felkéri a becsei dr. Drasicóczy Edét, hogy vállalja
Farkas Geiza írói portréjának megírását. 1929. jú nius 3-án írta Drakóczynak: »Na gy on szeretném, ha (leiza bácsiról beígért tanulmányod a júliusi számba elkészülne. Azt hiszem, ezzel tartozunk neki»
A Vajdasági Írás önállósítása. szempontjából is tárgyal Szenteleky
Csukiával, Draskóczyval. Szeretné, ha a lap név szerinti tulajdonosa Farkas Geiza lenne, viszont a lap valóságos tulajdona az itt eni ma gy ar társadalom kezébe menne át. Minden bizonnyal azért esett Farkasra a választás és ez a nem kis felel ősséggel járó feladat, mert tekintélynek tartották az eleméri földbirtckoat aki vagyona, jövedelme révén az akkori
hatóságok előtt is Jó garancia volt.
Amikor alig két eszbendőn belül megszűnt a Vajdasági Írás, nem
szakadt meg a kapcsolat Szentele{ky és Farkas között. Együtt léptek fel
Irodalmi esteken, és az újonnan megindu lt irodalmi melléklet, A Mi Irodalmunk fróinaik táborában is ott találjuk Farkas Geizát.
1931-be n Szenteleky azon fáradozik, hogy létre hozza a Magyar Közművelődési Egyesület írói szekciójárt, a kezdeményez ő bizottságba Is elviárja Faakast. A budapesti rádió 1932-ben e gy vajdasági magyar irodalmi est
sugár zását tervezte, SzenJteleky Farkas Geizát k&te fel a bevezet ő tanulmány megírására.
A levelekből kiolvasható, hogy Farkas Geiza állandó, szorgalmas mu nkatársa volt Szénteiekynek, s noha értékelte »Geiza bácsk, de olykor
bírálta is az írásait. Ezen nincs mit csod álkoznunk, hisz Szenteleky művészí érzéke, esztétikai jártassága, ítélete a szeleirtálástól sem riadt vissza,
de soha senkit som akart megsérteni, nehogy mint munkatársat elveszítse.
Ezért tett néha engedményeket meggyőzödése ell en ére is, pé ldául í gy :
»Legrosszabb esetben Geiza bácsi gyenge halottasnapi meséjét is közreadjuk - írja 1932. október 16-án Csukának.
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Ezen az őszön arról levelez Csuka Zoltánnal, hogy meg kellene indítani. a Kalangya Könyvtárat. Bls ő műnek Farkas Geiza »roppant érdekes
regény1ét ajánlja, amelynek közlésére el őbb is gondolt a Kalangya c. folyóiratban. ekkor már a regény kézirata Szentelekynél volt, s ett ől kezdve
ír, sürget Farkas érdekében, aki ebben az id őben külföldön tartózkodott,
Budapesten, majd Bécsben, s onnan érdki ődött regényének sorsa fel ől.
Ma mér nehéz lenne kiderítenünk, hogy miért esett Szentelekyv álasztása erre a m űre, hisz Bori Imre is megjegyzi A jugoszláviai magyar
Irodalom történetében, hogy Szentelekynek többször változott a véleménye
a regényről, de a isiadústól semmiképpen sem akart elállni. Ha a regényr61
írott leveleket olvassuk, a legtalálóbb értékelést a Kende Ferenchez írott
levélben találhatjuk: »Geiza bácsi érdekl ődik, mikor jelenik meg a Fejnélküli ember. ( ... ) Regénye mindenképpen megérdemli a kiadást, noha megírása száraz, kopár, szinte m űvészietlen, de a felvett pszichopatológiai
probléma roppant érdekes»
Ezt el kell fogadnunk érvként, de arra is gondolhatunk, hogy más
okok is lehetnek. Feitehet ően ez a mű készen állt, más m űvekre is várt
ebben az id őben Szenteleky, például Radó Imre Gyóni Gézáról szóló regényiére, de sürgetései, amelyeket fáradhatatlanul írogatott, nem jártak eredménnyel.
Az is valószínű, hogy Farkas Geiza scÝkévi együttm űködését kívánta
honorálni a regény kiadásával. Szenteldkynek küldték ël a m ű kefelenyomatát, hogy a korrektúrát elvëgezze, de nagy elfoglaltsága miatt erre nem
vállalkozott. Hamarosan azonban mér arról is gondoskodott, hogy megfelelő kritikusok írjanak majd a regényről A Mi Irodalmunkban és a Kalangyában. 1933. március 21-én Írja Draskóczynak Óbecsére: 'Geiza bácsi
regénye, a Fejnélküli ember hamarosan megjelenIk, mint a Kalängya
Könyvtár első kötete. Nagyon szeretném, ha a Kalangyában Te írnál err ől
a könyvről, melynek pszichopatológiai értékét ás érdekrtségát Te tudnád
legalkalmasabban, leghozzáért őbben kifejteni, mert az értékelésben okvétlerzül szükséges ismerni Gelza bácsi nagy tudományos múltját ás egész
sajátos egyéniégét.
Szenteieky nemcsak a regény sorsát viselte a szívén, nemcsak ért ő s
inkább méltató kritikáról gondoskodott, hanem még ugyanezen a napon
írt Cziráky Imrének Obecsére: »Az ezüstkoszorúról mér múltkori levele
óta gondolkoztam, végül arra az elhatározásra jutottam, hogy Farkas Geiza
bácsi lenne erre a legalílealiznasabb.Érveim: 1. ő a legidősebb ás a legtöbbet dolgozott (több mint húsz tudományos könyve jelent meg), 2. most
jelenik meg A fejnélküli ember című regénye a Kalangya Könyvtárban.
Ilyen nagyszabású patopszichológiai felépítés ű regényt nemcsak a Vajdaságban nem írtak, hanem az egész magyar nyelvterületen sem. Hiisem,
hogy regényének külföldön is nagy sikere lesz.«
Draskóczyval még néhány levelet váltott a regényr ől. Megnyugtatta
a felmerült kérdések kapcsán: ... állíthatom, hogy orvos-lélektani szempontból semmi kivetnivaló sincs a regényben. . .' A m ű legnagyobb hibájának tartotta, hogy »... Geiza bácsi nem stílusm űvész-, majd lejjebb:
»... a regény biztos lélektani vázát olyan sután, naivul, sokszor szegényesen födi be a belletnisztiika stuccój űval.
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Szenteloky okkor már súlyos beteg, de mindvégig 'Geiza bácsi' útját
kívánta egyengetni a halhatatlanság felé. Csuka Zoltánnak írta, hogy els ősorban Farkas Geizát ajánlaná a jugoszláviai magyar írók közül a Fon
Klub tagságára, mert igazi, aktív, vajdasági írónak« tartotta.
Művel ő déstörténetünk feladata lenne még sök-sök adatot felderíteni
FaTlkas Geiza életér ől és munkásságáról.
VAJDASAG A FEJNÉLKÜLI EMBER CtMÚ REGNYĚBEN
Majténýi Mihály érdekes és szellemes Bige Jóska-regényei mellett ez
a regény is figyelemre méltó adatokat közöl a két háború közötti vajdasági
életről, emberekről. Majbényi sokkal messzebbr ől, a századforduló tájáról
indította útnak Bige Jóskát, a jellegzetes vajdasági kisembert, Farkas
Geiza Ngybáti Györgyöt egy közelebbi, de sokkal izgalmasabb korszakba
helyezi. A regény cselékménye 1929-1932 között jiátszódlilk, amikor a gazdasági világválság hazánkat sem kerülte el.
A regény főhőse fakeresked ő , úgynevezett konjunktúralovag, aki
alacsony sorból küzdötte f ől magát ľIövid id ő alatt a társadalom jómódú
polgári köreibe. Úgy meggazdagodott, hogy a város egyik legtekintélyesebb embere lett. Vagyonának eredete homályos, de ez nem zavarja a kisváros polgárait, intelligenciáját, szívesen barátkoznak a pénzes, ennélfogva tekintélyes emberrel.
Az elsó világháború utáni konjunktúra kedvezett a gyors vagyonszerzésnek ezen a tájon, ahol igen kés őn indul meg a polgárosodás, a
városi élet. Az itteni polgárság ugyanabban a betegr őgben.' szenved, mint
a magyarországi. Ahogy pénzre, tekintélyre tesz szert, elkezdi utánozni a
dzsentri életét. Rendszerint rangosabb családból házasodik, barátaival a
kaszinóba jár, kávéházi nmrikat rendez, s újabb vállalkosások helyett kártyára, italra, szeret őre költi a pénzét.
A gazdagodási hullámot megakasztja a gazdasági válság. Nagybáti is
kénytelen szembenézni a problémá:kkai, mert a gazdasági krízis szociális
problémákat hoz magával.
124. oldal: 'Ott- feküdt a f őnök el őtt a munkások névjegyzék-e, mely
fölött mint egy sorspallost tartotta veres ceruzájáit. Milyen csekélyke mozdulat lesz ezt az ívre süllyeszteni án azon egy pipajel terjedelméig elrántani! Mégis mindegyik mozdulat egy dolgos ember, egy elégedett család
fekete nyomorba omlását, s őt talián pusztulását is jelentette. Mert akit
ma elbocsátanak állásából, legyen különben legközünségesebb testi vagy
legminő sítettebb szellemi munkás, ugyan hol talál az újabb megélhetést?
- A Mirkót Is elbocsássuk? Hiszen a fiatalabbak közül való, nem •is
családos. De nagyon használható, egyformán jól beszél szerbül, magyarul,
németül, románul. Talán még lehetne...
- Nem - felelte a f őniök határozottan. - Ez a szerb létére sz őke
legény azok közé tartozik, akik többet tudnak, mint kell. Maga nem figyelte talán, micsoda bosszúálló szemeket szegez rám, valahányszor olyasvalamit rendelek el, ami nékik nem tetszik, vagy mindjárt nem adok nekik.
mindent oda, amit követelni eszükbe jut. Kommunista Vagy valamely személyes ellenségem felbujtottja.«
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A szociológus Farkas Geiza érezteti regényében, hogy az SZHSZ ki-rn
rályságban a társadalmi feszültség szinte tapinthatóan növekszik az 1930-as
évek elején. A kormány csak részben gondok•odott a föld nélküli parasztságról, nem tudta elhelyezni, munkához juttatni a kezdetleges iparral
rendelkez ő országban. A munkanélküliek száma egyre gyarapodik. A munkások elégedetienségével, szervezkedésével lépten-nyomon találkozunk a
regényben. Rosszul öltözött sihederek nyugtalanítják külöz ős betiiréseikkel
a várost. Az újságok is foglalkoznak a rejtélyes betöii őklkel, akik nem visznek el semmit, csak mindent felforgatnak. A sihederek örömmel állapítják
meg: Ezt jól csináltuk, szepegnek a burzsujok. De most egy id őre elég
ebből - szólt szemmel látható vezetőjük, a szőke Mirkó.' - Az alábbi
jelenet is egy jellemz ő képet villant föl a munkáskor életéből.
71. oldal: »A telepudvar közepén a felügyel ő és a sikertelenül beajánlott ember lehorgasztott fejjel álltak. A többi munkás azonban halkan,
de izgatottan tárgyalta az el őttük lejátszódó jelenetet.
- Azt mondja az öreg, hogy nem kell új ember, mi mendent elvégzünk. No igen, de megszakadúsig dolgozunk is mindennap, arért a húsz
dinárért. Túlóra ninesen már, ezt se mi nem vállalnánk, sem ő nem fizetné
meg. De úgy tudja a dolgot beosztani, hogy egyikünk sem állhat, .pihenhet
meg egy pillanatra sem, amikor egy fuvar bejön, már mindjárt négyen
rakjuk le, másik négy felrakásozza, harmadik négy a fürészhez viszi és ez
így megy egész nap; éppen hogy ebédelnünk szabad.
- Pedig . ő jól tudja, milyen az, Ő is csinálta.
Majd fogja talán megint - szólalt meg Nikolies Mirkó a hirtelenszőke, mégis sötét pillantású ifjú, aki máskor is fenyeget őd~, bár a
Karcsi kosarát készségesen elvitte volt -‚ ez egy kicsit t őlünk is függ.
- Mindenesetre - mondta ki egy másik mindnyájuk határozatát ezután igazán csak annyit dolgozunk, hogy meglássék.
- Na igen, napi húsz dinár, ennél több nem jön, még ha ölszám fizetnek is, és ezért csupa óriások jöjjenek ide ás azok is holtra dolgozzák
maguJkt. Még ezt a keveset is sajnálják a munkásembert ől.
Dolgozni, emberek! Diküráhil azután is lehet - találta meg a
szavát az Öreg felügyel ő, mialatt az elutasított munkakeres ő kikullogott
a telep kapuján.'
A gazdasági válság idején világszerte családok ás vállalkozások jutottak csődbe, amelyből szinte mindenki megpróbált menekülni. Mik voltak a menekülés lehet őségei? Általában lkulfbldre szöktek a megmaradt
tőkével, vagy az öngyilkosságba menekültek. De ezen a tájon gyakori volt
a gyújtogatás is. A nagy összegre biztosított malmot, fatelepet, gabonás
üzletet felgyújtották. Eleinte fizetett is a biztosító, de amikor rádöbbentek
arra, hogy gyanús körülmények között utott ki a t űz, a biztosító is óvatosabb lett. Alapos t űzrendészeti vizsgálatot kért, ás minden gyanús dologba belekapaskodott, hogy egyáltalán ne kelljen a kárt megtér ŕteni,
vagy csak egy kisebb összeget.
140. oldal: »Fejesóválást okozott annak a meg á apítása, hogy a telep
a Turska Immobiliére társulatnál tökéletesen, sát fölösen biztosítva volt;
ami éppen a mostani üzleti pangás idején óriás szerencs&vlé varázsolta a
csapást; a társulat képvisel ője mindjárt ki Is jelentette, hogy bártrnennyire
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tisžte]íi Nagyibáti György szemálét, bármily kevéssé jut eszébe. gyújtogatással gyanúsítani - a kérdés ezen oldalának tisztázásáig a biztosítási
összeget nem folyósthatja.
A nagykeresked őt a szélhű dés leörnyezte, mikor ezt a hírt meghallotta..
A hatóságnafi gyakran jó ürügyként szolgáltak ezek a gyújtogatások,
mert megadták a lehetőséget, hogy néhány »gyanús- személyt, merész
szavú, kommunista munkást letartóztasson.
Nemcsak a vállalkozók, a polgárság élt át jelent ős megrázkódtatást,
hanem a nagybiťtokosok, a bánsági riśábobok is. A regénybűl kiviláglik,
hogy ebben az időben küzdöttek a vajdasági nagybirtokosok azért, hogy
mindenáron kijátsszák az agrárreforrnot. A föld nélküli parasztoknak Alaksander Kara đorđev&Ć még régensi min őségében földet ígért 1920 és 1936
közótt a földrefor'mról számos törvény ás törvényerej ű rendelet jelent meg.
Az SZHSZ királyságban azonban nem tudták teljesen végrehajtani a földreformot. A kormány politikája nem volt következetes, csak félmegoldások
születtek, illetve a tulajdonosok részér ől a különböző spekulációk gátolták
az óriás birtdkok felosztását. Leggyakrabban azzal man ővereztek, hogy
valahonnan pénzt szerezve korszer ű gazdasági épületeket emeljenek, modern gépeket szerezzenek he, és akkor mint mintagazdaság igényt tarthattak a fölmentésre. Bizonyságul idézzük a regény egy érdekes beszélgetését Vucsetics Bátó földbirtokos ás Nagybáti fakereskcxiö között.
82. oldal:
Szeretnék veled egyszer tüzetesebben beszélni. Tanyámon építenem kell - tudod, e nélkül az agrárreform nem fogadja el, hogy mintagazdaság vagyok és nem hagyja meg nekem a szupermaximumot.
- Kérlek, bármikor rendelkezésedre állok. Gyere az irodámba holnap
délelőtt, megejtjük a számításokat.
- Jaj, holnap nem lehet, már hajnalban el kell utaznom Beogradba
a kölcsön ügyében.
- Talán holnapután.
- Holnapután sem lehet, mert akkor a Keglevich grófnál kell földeket becsülnöm, azután vadászat lesz. Az esti vonattal - halt nem lehet,
hisz azután viUanyműbizottsági ülés. És azután Zagrebbe kell utaznom,
ahol a fiaim vívóversenyen vesznek részt, melyen dkvetien jelen akarok
lenni. A verseny után elhelyezem családomat Orikvenicán vagy BIédben
- ha onnan hazäjövök, majd szakítok magamnak id őt az építkezés megbeszélésére
De igaz, akkor már fülig benne leszüiik az aratás-cséplésben. - Ebben a percen egy pincér levelet hozott Bátónak. Báté: - Na hát
itt van, szállásomon hullanak a sertések és békétlenkednek a muraleözi
munkások; holnap oda kell kimennem, minden tervem f11irult.
...

A regényben számos olyan jelenet elevenedik meg el őt'nk, amelyből
a régi vajdasági kisvárosok életének egy-egy jellegzetes -mozaikja tárul
elénk: a vásárek színes forgataga, ahol minden elképzelhet ő árut lehet
kapni, olcsóbban is, mint a boltokban. Látjuk a bosnyák ruhás kereskedőket, akik hasukon hordják a bódát», a burek- és. bózaáruaokat, a gyorsfényképészt, a körhintát.
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Nem maradhat ki a korképb ől a névtelen levelek divatja sem, amely
az itteni polgárság körében volt az irigységnek egyfajta kifejez ője és eszköze. Virágzik a pletyka, ahogyan Farkas is megjegyzi: Pletykában a
földgörnbnek ezen a pontján sohasem volt hiány. . A névtelen leveleket,
pletykákat olykor még az 1930-as években is párbaj követte, bár ennek
a legnagyobb titokban kellett lezajlania, mert az akkori jugoszláv törvények szerint is szigorúan büntették a párbajozókat.
Az akkori közigazgatásról is ide kívánkozik egy irónikusan ábrázolt
részlet.
53. oldal: »Akkoriban egyik képvisel ő-testületi ülésnek különösen érdékes tárgysorozata volt, mert az Új közigazgabásf őnek kellett megmutatnia,
hogy a városban mindennel foglalkozik, mindenre nézve vannak eszméi,
javaslatai. Javasolta tehát, hogy a Králya Alekszandra uccában vágják ki
az akácfákat, ellenben a Králya Petra uceában ültessenek ilyeneket. Hogy
a városi hivatali helyLségeket szerel jók fel porszívókkal és légpermetezőkkel. Hogy a dögtér felé vezet ő utat .kövezzék ki. Hogy ezután a községi
szolgák és rendő rök idején kapják ruházatukat, tehát a télit május, a nyárit november elején. Hogy az elcsúfító újságosbódékat távohtsák el az uccákról lés terekr ő l, ellenben a közutak fölé rogaskaszlatinai stílusban ivócsarnclk'féléket építsenek. A város több útvonalán élelmiszer-elárusító s őtrakat emeljenek a vidékr ől bejtövők kényelmére, ellenben a nyilvános
illemhelyek felállítására vonatkozó indítványt mint id őszerűtlent vessék el.
Sorolhatnánk még itavább a nevetséges intézkedéseket, amelyeket a
testület tagjai figyelmetlenül és egymás közótt sugdolózva hallgattak végig,
s csak akkor elevenedtek fel, ha valamÎlyer bérletil ől,, üzletről, kereseti
lehetőségről esett iszó.
A cselekmény színhelyei hazánk különböz ő helyiségei. A várost, amelyhez Nagybätj élete f űződik, azonosíthatjuk Becokerókkel. Ráismerünk a
Bega-partra, a töltésre, a füzesre, a korzóra, amelynek egyik kedvenc találkozóhelye volt a sarki cukrászda. Ebb ől a városból jártak a fiatalok
vasárnaponként kirándulni Ácskára (Ëcskára), Vagy Sziavónkemenesre
(Slankamenre). Sok magyarázatot nem kell f űznünk ezekhez a nevekhez,
noha az író kissé elferdíti Őket. A távolabbi helységek neve viszont eredeti
alakjában kerül a történetbe. Hallunk Banja Lukaról, Zagrebról, Crikvenicáról ugyanúgy, mint Beogradról, Brodról, Vukovárról.
A reglény társadalmi körképe, színhelyet múltunkról adnak h űséges
és átfogó képet. De ami még inkább megragadhatja az olvasót, az az objektív ábrázolási mód, ahogyan az író felvonultatja a sok nemzetiség ű Vajdaság magyar, szerb, horvát, német, zsidó, emigráns orosz lakosait.
Ha nemzetiségi szempontból csoportosítjuk a szerepl őket, érdekes megoszlást figyelhetünk meg. Iparos, keresked ő, szabad foglalkozású értelmiségi lehetett ndenki, de hatósági személy csak a szláv nev ű, illetve szerb.
- Nagybáiti György, a f őszereplő magyar, de baráti köréhez tartozik: Rosner folyamhajkapitány, Fhérics szabómester, E ŕdeljan fűszeres, Kienmami fogász.'Már a nevekb ől ítélhebüitk, nemzeti hovatartozás szerint heterogén ez a társaság. Leggyakrabban Szokölovics vendégl őjében jönnek
Össze, ahová belgrádi és budapesti lapok egyaránt járnak. De akár ebben
a vendéglőben, akár Szvircsánszkinál a város sok érçlelkes lakosát figyelhetjük meg. Itt megfordul mindenki, aki valamilyen fontosabb szerepet
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tölt be a városban, Hodek Fali, a névtelen levél írója éppúgy, mint Masirevica rend& ąkapitány, Gorkovics Bozsidár, az egykori híres sportember,
Mokrenko Szergej emigráns orosz ügyvéd, Süsslich cukorgyáros, Schuster
könyvköt ő, Jovánovdcs adótiszt, Molerics épít ővéltalkozó, Pataki szücsmes
tor, Istenes doktor Vagy Gyáva! fülorvos. Itt kell megjegyeznünk azt is,
hogy Farkas néha nagyon ötletes beszél ő nevekkel látja el szereplőit (Szvircsánszki vendéglős, Süssl&ch cukorgyáros stb.).
Vajdaság már századok óta természetes élettere volt a különböz ő nemzeteknek. Farkas jól látja, ismeri és érti az itteni emberoket; ez világosan
látszik az elmondottakból. Végül hadd álljon itt még egy részlet bizonyítékul. Az érettségi bankettról szól ez a fejezet.
81. oldal: »Az ifjúság elvégezte vacsoráját, elhangzottak - legalább
négy nyelven - az öregek buzdító ás a fiatalok í.géli ő beszédei. Megindult
a tánc - igazi f űzérek keringtek élő virágokból, melyek egyikén sem volt
még a fonnyadásnak, tehát az igazi érettségnek egyetlen jele-nyoma sem.
- Milyen sokat táncol a Jancsi gyerek azzal a Milicával? - Azok már
komolyan szerelmesek egymásba, az egész életen így akarnának együtt
végigtáncolni. - Schillerrel együtt kívánnánk nekik, bár teljesednék a kíváinságuk, örökké itartana tiszta szerelmük, boldogságuk!«
Sokat látott, sokat tapasztalt Farkas Geiza. Nem tartozott az élvonalba, de nem nevezhetjük jelentéktelen embernek, írónak sem. Amikor
rá emlékeztetünk, ezt nemcsak kegyeletb ől tesszük, és nemcsak azért, hogy
nevét, munkásságát ne nyelje el a teljes feledés, hanem azért is, hogy
figyekneztessünk: jugoszláviai magyar irodaknunknak sk érdekes, értékes
emléke van, amelyeknek föltárásán, rendszerezésén mindannyiunknak f áradoznunk kell.
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ŚOTíJ

PETKOVICS KÁLMÁN

SZABADKA ÉS A PUSZTÁK
Az urbanizálódás folyamatairól szak-Bácskában

I.
szak-Bácska 293 619 lakosa közül 146 755 (éppen ötven százalék)
Szabadka község területén él. Ebb ől a városban a legutóbbi népszám-.
látás szerint 88 787 lélek. Szbadka sohasem volt olyan nagy város,
amilyennek a számok mutatták. Puszták emelték a rangját és hosszú
időn át akadályozták a városiasodásban. Régmúltjáról kevés megbízható adat van, de annál több mendemonda és késébben kikerekített
legenda ragadt a nevéhez, eredetéhez, történelméhez. Nem foglalkozhatunk ezekkel. Az okmányok közül is csak a népéletre vonatkozóak,
a szociális viszonyokra utaló tartalmak éidemelnek említést.
Az első ilyen tartalmú ismert történelmi iromány 1429-ben kelt
Madarason, s arról tájékoztatja az utókort, hogy a zabotkai és a vastoroki j obbágyok tolvajlásokkal, verekedésekkel, sebezéssel, felakasztásokkal és egyéb er őszakosságokkal háborgatják egymást. Tizenhét
esztendővel a Dózsa-felkelés el őtt (1497-ben) Váradi Péter kalocsai
érsek a rendes egyházi dézsma beszolgáltatási ügyében Ír Lukács
zabotkai plébánosnak. Tormásy Gábor szerint (A szabadkai római katholikus f őplébánia története, Szabadka, 1883) az érsek megparancsolta
a plébánosnak, hegy »ha hívei makacskodnak (megtagadják a dézsma
beszolgáltatását), vesse őket egyházi tilalom alá, szüntessen be min
den istentiszteletet és a szentségek kiszolgálását*.
Dózsa György Ceglédről Mészáros L őrincet küldte ide, hogy
»Bács megyében a felkelőket összegyűjtse s útközben is terjessze a
lázadást. (Iványi István: Szabadka szabad királyi város története.)
A küldetés következményeir ő l a szemtanú hitelességévei Veranesics
Antal tudósít, aki szerint Heródes óta Oly vérontás nem volt, mint
akkor Bácskában. Szabadka nem maradhatott sértetlen a viharban,
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mely alig tizenkét -esztend ővel előzte meg a mohácsi csatát. Az 1526.
augusztús huszonkilencediki csatavesztés után a török f ősereg a Duna
jobb partján vonul észak felé.
A szabadkai pusztákig Ibrahim pasa seregének kalandozó el őcsapatai jutottak el, de a mocsarak által jól védett várral a mohácsi
vész évében még nem boldogultak. Itt gy űjtötte Össze Nenad Crno-.
jevtiĆ a török elől dél felől érkező szerb csapatokat, s már tizenkétezer fegyveres állt parancsnoksága alatt, amikor Ferdinánd király és
Zápolya János között független fejedelemséget próbált létesíteni. Véres csaták következtek. Török Bálint, Szabadka földesura visszafoglalta a várat, de nem sokáig maradhatott benne. Jött a török.
Elfoglalta a néptelen várat, s gondoskodnia kellett a földek m űvelésérő l. Telepeseket hozott, hogy legyen kit ől-behajtani a harácsot.
Adók, zaklatások ellen a nép védekezett a maga módján, de sokan
niegunván az örökös rettegést, elszökdöstek a vár környékér ől, szétszóródtak a pusztákon, mocsarak, nádasok, lápok rejtettebb zugaiban vertek tanyát és föld alatti üregekben húzták meg magukat. Ide
nyúlik vissza a szabadkai tanyavilág benépesülésének históriája. Az'
1590-bő l származó defterek szerint Bajmokon 21, Nagyfényen 15, Gy őrgyénben 17, Pailcson 10, Ver.usicsori 25, Ludason 29, Tavankúton 16,
Szabadkán pedig 49 ház volt. A Város alig valamivel népesebb a
falvaknál.
A menekült lakosság a második zentai csata után szivárgott
vissza. Dologhoz láttak. A portyázó török csapatok azonban gyakran
visszakényszerítették a népet a lápokba, nádasokba. Bécs a katonai
határ&rvidék létrehozásakor fontos szerepet tulajdonít Szabadkának.
A katonák sok kiváltságot kaptak. Ezért a kuruc mozgalom szociális
igéretei nem találhattak kedvez ő visszhangra a granicsárok földjén'
1704 nyarán maga II. Rákóczi Ferenc vezeti a bácskai hadjáratot. A
védtelen lakosságnak ismét menekülnie kell. A szatmári béke után
visszaszállingózó nép csak gazlepte romokat lelt a vár környékén.
Dr. Zoniborcsevics Vince »Szabadka város királyi várossá lettemelésének százados évfordulója alkalmából« 1879. szeptember l-én
tartott Ünnepi beszédében képletesen vázolta az őrvidék birtokviszonyait: mindenki annyi földet foglalt, amennyit eke és kasza alá foghatott, a termelésben családias viszonyok, családi közösségek, zadru-.
gák jöttek létre, s mivel a rideg jószágtenyésztés a f ő foglalkozási
ág, a nép szétszóródott a pusztákon. 1743. május 7-én Mária Terézia
prágai szabadságlevele megszünteti a katonai közigazgatást. Szabadka
kamarai mez őváros lesz. A letelepedés által megszállott földek megváltás útján fokozatosan magántulajdonba kerülnek.
A nép nem kapkodott a földért. Szentül hitte, hogy az továbbra
is a jószág függeléke marad. »Dok je repova, bit će i zemlje - mondogatták. A hatóság lánconként egy aranynak megfelel ő négy forintban állapította meg a fekv ő birtokok váltságdíját és kikötötte, hogy
egy személy ötszáz holdnál többet nem írathat. A közösségi tulajdon
a tőke elsődleges felhalmozódásának útjában állott. Egy életformának,
a nagycsaládnak volt alapja és támasza. A tulajdon ďormával együtt
szükségszerű en átalakult a létforma is. Politikai, vallási, nemzetiségi
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válságok, éleződő tá•ŕsadaimi ellentétek kísérték a folyamatot. Ekkor
érte Szabadkát az els ő nagy erej ű lökés az urbanizálódás felé.
1879. január 22-én a kamarai mez ő városból szabad királyi város
lesz. Ebből az alkalomból Vetette papírra Jószics Boldizsár Božidar
Jogié) a következ őket: ». . . népesedése öregbedvén, iparkodása nevekedvén, szükséges szereknek megszereztetésére való módja könnyebbedvén - és birtokuk tehető sége gyarapodván -‚ a föld alatt épült
Gunyhóik helyett, föld szín fölött való Házakat építettek.« Tehát
megindult az urbanizálódás, s ezzel együtt a puszták (Bajmok, Csantavér) betelepítése, amihez hatósági kényszert kellett alkalmazni, mert
a nép visszaszökdösött a pusztákra.
A polgárosítástól a múlt század utolsó évtizedéig terjed Szabadka történelmében az a korszak, amikor méltán nevezik Európa
legnagyobb falvának. A földmagántulajdon kialakulásának sajátos
körülményei hosszú idő re meghatározták a falu és a város kapcsolatait és a társadalmi 'viszonyokat. A kés őbbi parcellázások, huszonöt
éves bérletek földhöz, kenyérhez, fedélhez juttatták az embereket a
külső területeken és kevesen (kívánkoztak a városba más keze-lábának,
ahol egyébként ugyanolyan paraszti munka volt a megélhetés alapja,
mint a pusztákon. A nép szaporodásával jó ideig arányosan enyhültek
a fökihiánnyal kapcsolatos feszültségek, s valami álmos egyensúly
jött létre a küls ő területek és a város között.
Ez egyrészt a Város fejl ődését akadályozta, másrészt konzerválta
a termelésben uralkodó állapotokat: a feltört földek kétharmad része
minden második évben parlagon maradt, az árusítható javak zöme
olyan portékából állt, amely saját lábán mehetett a piacra. A múlt
század derekán nyolcanezer birka legelt a határban. Amikor aztán az
európai piacokat elárasztotta az olcsó ausztráliai gyapjú, egyszerre
Válságba került nemcsak a juhtenyésztés, hanem az egész mez őgazdaság. Ez terelte a nép figyelmét a barázda felé. A gabonatermelés
fellendülésével elő térbe jut a sertéstenyésztés, de a nagyüzem ű disznóhizlalához már vaspálya kellett.
Hosszú évtizedekre a fogyasztógazdálkodás szintjén rekedt a
mezőgazdaság. A mozdulatlanságot a piac sz űkösségét pótló háziipari
tevékenység enyhítette. Fényes Elek 1847-ben (Magyarország leírása)
Írja, hogy a szabadkaiak »kivált kendert, dohányt sokat termesztenek. Tudjuk viszont: Szabadkán soha nem volt sem dohány-, sem
kendergyár. A mostoha szállítási adottságok között csak saját szükségletükre termelhettek ezekb ől az ipari növényekb ől, ami szintén a
gazdálkodás naturális jellegét szemlélteti. A nagy, ráér ős paraszti
várost, amelynek 1848-ban egyetlen kövezett utcája sem volt, megbolygatta a polgári forradalom, de az abszolutizmus újra visszalökte
a mozdulatlanság kátyújába. •A pénz a kiegyezés után kezdett igazán úr lenni. Az eseményt
gyorsan követi a szabadkai takarékpénztár és iparbank (1869), majd
a kereskedelmi és iparibank (1872) alakulása. Mindkét pénzintézet
célja »az ipar gyorsabb fellendítését szolgálni«. Az osztrák—magyar
vámközösség tág teret nyit a vállalkozó szellem el őtt, Viszont az ipar
fejlő dése megreked. Ausztria piacain konkurrencia és vámkorlátozások
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nélkül értékesíthet ők a mező gazdasági termények. Ebb ől jobbadán a
tehetősbb földbirtokosok és a keresked ő réteg húz hasznot. Ugyanakkor az osztrák ipari áru is konkurrencia nélkül jön az itteni piacra,
s akadályozza a gyáripar létrejöttét és fejl ődését.
A gazdasági helyzet javulásával emelkedndk a város bevételei.
A pénz zömét azonban az 'áziai állapotok« felszámolására fordítja
az elöljáróság. Templomok épülnek, majd körm űvek, később sor kerül
az iskolákra és végül a kóxiházra. A társadalmi rétegez ő dés tipikus
agrárközösséget sejtet. 1879-ben az 56 323 lakosból (az eltartottak nélkül) 820 értelmiségi, 3108 földbirtokos, 613 haszonbérl ő, 2874 iparos,
és 6490 napszámos. Egyik póluson a nap438 keresked ő , 5626 szolga
számosok és szolgák növekv ő tömege, a másikon a földbirtokosok és
bérlő k, középen a csekély létszámú iparos, keresked ő és értelmiségi
réteg. Ps a piramis tetején az analfabéták hatalmas tömegének (82,1
százalék!) komor árnyéka.
Ez volt Európa legnagyobb falva!
A földmagántulajdon kialakulásának sajátos folyamata nem
hozta létre sem a több ezer holdas uradalmakat, sem az ur.adalrhakhoz
kötődő mezőgazdasági cselédséget. Belyén êb.ben az id őszakban (1872)
próbálják ki és alkalmazzák a gőzekét: •a búza átlagos holdankénti
hozama 4,3, a kukorica hozama 7,8 métermázsával emelkedik. (A statisztikai nemzetgazdasági közlemények adatai.) A szabadkai szállásokon a belyei hozamok egyharmadát sem valósítják meg. Ha kedvező esztendőben több búza terem a szükségesnél, a felesleget elvermelik.
Ezt a szokást szünteti meg az osztrák felvev őpiacon mutatkozó
tartós kereslet, és id őszerűsíti a szabadkai parasztgazdaságokban a
termelés fokozásának ügyét. A közébirtok idénymunkást keres (napszámost, részes aratót, esztend őre szegődő mozgó cselédséget) és talál a
Szentháromság szobor környékén. Itt gyülekezik a város napszámos
társadalma, amely a múlt század nyolcvanas éveit ől - a népesség
szaporodásával, ipari felszívóer ő híján és az ősfoglalkozásokon kívüli
tevékenységek elmaradottsága miatt - rendkívül gyorsan duzzadt.
Mikszáth Kálmán 18804Lan járt itt és ilyonnék látta Szabadkát:
»A legújabb népszámlálás szerint hatvanháromezer lakója van, s ezek
mind birtokos elemek: proletárok és munkásosztály alig van, ami
ugyan nagy jólétre mutat, de nagy stagnációra is. A munkások és
iparosok olyan nagy tömege, amin ő Szegeden van, korántsem hátrányos jel, hanem a jüvőnek előrevet ő dő árnyéka, mert éppen ez elemek azok, akik a gazdagdkkal, mint az éremnek megfordított oldala,
postulátumát képezik a nagyvárosoknak.< (Szegedi Napló.)
Sok mindent meglátott a nagy palóc Szabadkán, csak a jólétet
túlozta el (általános közhely volt abban az id őben, amikor a földbirtokosok gyakorolták a helyi hatalmat, s velük azonosították a várost), és nem láthatta a proletárokat, mert azokat ebben a városban
nem az ipari létesítmények, hanem a földek tartották el. Az ipar
majd csak a múlt század alkonyán és századunk hajnalán kezd fejlődni, s átgyúrja a város szociális szerkezetét, belülr ől gyorsítva
(!)
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Európa legnagyobb falvának városiasodását. A taszító er ők egészen
a huszadik század küszöbéig belülr ől gátolták Szabadka u ŕbanizálódását.
1880 és 1900 között kibontakozott a városkép: felépültek a temp-..
lomk, a Mária Valéria közkórház, a belvárosi elerni iskolák, kaszárnyák, átalakult a gimnázium, b ővült a tanítóképz ő, nagyobb lett a
vágóhíd, megindult a villamos, kialakult Paliosfürd ő idillikus képe,
óvodák épültek, tű zoltólaktanya, a fontosabb utcák hasítottk ő- és
makadám burkolatot kaptak, száznegyvennyolc utca aszfaltos gyalogjáróval dicsekedhetett, és a mez ő gazdaságon kívüli tevékenységi területek ötezer munkást foglalkoztattak. Ez a szám a világháborúig tízezerre emelkedett. Ennyi volt a második világháború el őestéjén is.
A városkép sem változott sokat a felszabadulásig. Vályogváros
volt Szabadka, az els ő világháború végén ezer lakóházból mindössze
hét emeletes (Üjvidékeri 48, Zonborban 11), és épületeinek 81 százaléka nem látott sem téglát, sem követ. Kés őbb a nagyobb ipari üzemek közül néhányat (Zorka, vasbútorgyár) leszereltek, s a nagy gazdasági válság el őestéjén a tízezer ipar űzőből háromezer maga is vállalkozó, és minden vállalkozóra két alkalmazott jutott. A megszállás
alatt folytatódott a hanyatlás. A felszabadulás után hirtelen megn őtt
az élőmunka iránti kereslet, de m űszaki fejlesztésr ől az ötvenes évek
derekáig nem lehetett szó.

II.
A város és kültelkek között létrejött egyensúly az els ő világháborúig a kinti népesség részesedésének lassú ütem ű, de tartós emelkedését hozta. 1862-ben még szembet űnő a városi lakosság túlsúlya.
Ez az időszak, amikor •a művelhető földek kétharmad része minden
második évben pihent. A vasút még a jöv ő ígérete: az építend ő indóház helyén a Rogina bara b űzlik. Késő bb, amint a történelmi áttekintést könnyítő statisztikai táblázat mutatja, évtizedr ől évtizedre
azonos irányba változik a helyzet: a mez őgazdasági termelés fokozásával emelkedik a küls ő területek lélekszáma és viszonylagosan csökken a városi lakosság. A folyamat 11O-ig tart. Ekkor Szabadka szabad
királyi város 93 232 lakosából 46 732 à városban, 46 470 pedig a küls ő
területeken lakik. De hadd beszéljenek err ő l a viszonyszámok!

Szabadka lakosságának eloszlása százalékban
V

1862
1880
1890
1•10
1,960
1970
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A városban
55,8
58,1
52,8
50,5
55,0

60,3

Külső területen
442
41,9

47,2
49,5
45,0
39,7

Közvetlenül az els ő Világháború előtt a természetes népszaporulat évente átlagosan 11,1 ezrelék. Magas mutatószám. F őleg a külső
területeknek köszönhető . Külső területek? Bajmok és Csantavér kivételével falvaknak is kicsik. Békova, Györgyén, Nagyfény... Puszták.
Tanyaközpontok. Bácssz őiő s a nemzetközi út nélkül... Suplyák, Tavankút, Mérges... Mind tanyarendszer ű települések. A lakosság fele,
majd ötvenezer lélek beleszóródott a tanyavilágba, s közülük csak a
tehetősebbek építhettek városi házat, ahová vasárnaponként bekocsizott a család. A pusztákba szakadt hatalmas falu sajátságos módon
csordogált a városba, ahol felszívódott, de csak hosszadalmasan, s
nehezen alakult át.
Az 1910-es népszámiálás adatai szerint a népesség fele városi
polgár, viszont a tanköteles gyerekek (hattól tizenegy éves korig)
60 százaléka a pusztákon él! Ezzel szemben az iskolák 80 százaléka
a városban. Bent már csekély - mindössze 20 százalék az analfabéták részesedése, Viszont •a küls ő területek népességének 51 százaléka írástudatlan. 1910-ben! Az írástudatlanság a 1egszegénybb rétegeket nyomta, taszította a város felé. Ez a népelem a létbizonytalanság szélére és a m űveltségi tagozódás alsó lépcs őjére került, konokul
és ösztönösen ragaszkodott a megszokott életformájához, s ebből a
tulajdonságból az ipari munkások első nemzedékei is sok mindent
örököltek.
Az első világháborút követ ő negyven esztend ő alatt (1920 és
1960 között) a falusi és a városi lakosság eloszlásának aránya alig
változott. 1960-ban a 136 782 iakoból 75 076 városi illet őségű. Az
olvasó figyelmét elsősorban arra szeretné ńk felhívni, hogy a táblázat
negyedik és ötödik számsora között (1910 és 160) kereken fél évszázad, ötven esztendő van. Ötször akkora id ő, mint az ötödik és hatodik számsor kritikus id őpontjai között. A viszonyítás azt mutatja,
hegy a népességtömörülés vonatkozásában az utóbbi tíz esztend ő nagyobb változásokat hozott az urbanizálódás területén, mint az el őző
ötven.
A következtetés önkéntelenül kicsalja az emberb ől a kérdést:
de hiszen 1862-iben még nagyobb (55,8 százalék) volt a városi népesség részesedése! Ez azt jelentené, hogy Szabadka akkor urbanizáltabb volt, mint 1960.Jban? Nem. Sza ĺbadka akkor mindenestül falu
volt. A népességtömörülés a településforma meghatározásának ćsak
egy és önmagában sohasem hiteles mértéke: Az adatok bonyolult
folyamatokat rejtenek, s nagy tévedés lenne ezek alapján messzemenő következtetéseket levonni az urbanizálódásról általában. Viszont
ezek nélkül sem kezdhetünk az átalakulási folyamat elemzéséhez.
1910 és 1960 között a város társadalmi szerkezetében olyan minőségi változások 'mentek végbe, amelyekr ől a fenti táblázat adatai
nem beszélhetnek. Szabadka belülr ől alakult' át. 1910-ben, mikor a
népesség fele küls ő területeken élt, a nemzeti jövedelem 75 százaléka a mez őgazdaságból eredt. 1960-bari a népesség 45 százaléka még
mindig rurális környezetben lakik, de most már a mez őgazdaság
mindössze 29 százalékban részesedik a nemzeti jövedelemben. A foglalkoztatottsác és a munka termelékenysége szempontjából megn őttek
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a küiötbségek a falu és a város között, ami még er őteljesebben m űködésbe lendítette a taszító er őket. Azokat a taszító er őket, amelyek
1862-ben még nem léteztek, hiszen a rákövetkez ő évtizedekben a
mennyiségi mutatók szerint a küls ő területek vonzóbbak, mint a
város.
A statisztikailag kimutatható népmozgásokat hiába hasonlítanánk
más városok adataihoz, az urbanizálódásról általában nem kapnánk
sem teljesebb, sem valószer űbb képet, hiszen Szabadka sajátságos
tünet s csak önmagával niérihet ő. A táblázattal csak azt akartuk elmondani, hogy .a két utóbbi népszámlálás között felgyorsult egy folyamat, amelyet - ha elfogadjuk a szociológusok ismert következtetéseit, miszerint az uxibanizálódás arányos a m űszaki haladással - el őnyösnek kell minősítenünk. Most az a kérdés: milyen tényez ők hatottak a folyamat gyorsulására? A város vonzóereje növekedett, vagy
a falvak hagyományos taszító er ői lettek intenzívebbek?
A városi lakosság létszáma 1910 óta 46 732-r ől 88 787-re emelkedett. Nem egészen száz százalékkal. A küls ő területek népessége
46 470-rő1 57 968-ra emelkedett. Nem fogyott! Emelkedett. Fogyásról
csak a városi népességhez viszonyítva beszélhetünk. A két utóbbi
népszámlálás között a község települései közül csak Szabadka (18,3 százalékkal), Palics (18,6 százalékkal) és Bácssz őlős (4,4 százalékkal) lépett
előre. Tehát a város és a korszer ű útvonalakkal hozzákötődő közeli
települések gyarapodtak. Nagyobb mérték ű csökkenés Mala Bosnán
(19,6 százalék), Bék'orvári (14 százalék) és Suplyákon (18,7 százalék)
mutatható ki. Itt pedig a félrees ő tanyarendszer ű településeket látjuk.
Taszítás és vonzás er ői együttesen hatnak. Mi jellemzi Szabadkát ebben a vonatkozásban? A hosszú álmos egyensúly (látszólagos
mozdulatlanság, mert köben a gazdasági szerkezet megváltozott) a
felszabadulás után megingott, s a gazdaság külterjes fejlesztésének
időszakában er ősödött a városi vonzóer ő. Elsősorban gyáriparának és
iskoláinak köszönheti Szab adka, hogy a felszabadulás óta körülbelül
harmincezer ember költözött ide. (Igaz, közben tízezer lélek elköltözött, de a gyarapodás mérlegének mutatója er ősen a város javára
billen.) A bevándoroltak 55 százaléka falusi környezetb ől jött. Ennek
nagyobb része a város közvetlen környékér ől, kisebb része Kanizsa
község területér ől, Ëszak-Bánátból és Közép-Bácskából.
»Szabadka - Írja Grgo Vojni ć Tunić a tartományi statisztikai
hivatal szabadkai kirenideitségének 1967. márciusi közlönyében - a
második világháború után több embert fogadott be, mint amennyire
közművei, iskolái, kulturális létesítményei, közegészségügyi hálózata
s egyéb intézményei lehet őséget adtak.« Ha nem volt elég lakás (mert
nem volt: 1954-ig bombaromok éktelenkedtek a teherpályaudvar mellett, ahol később felépültek az els ő Új emeletes házak), ha nem volt
elég Iskola (a harniadriokú 'oktatás intézményei az utóbbi másfél évtized folyamán létesültek), ha a különben sem fejlett közm űvek elévült
állapotban voltak, akár a közegészségügyi, kulturális és egyéb szolgálatok, akkor mi csábította az embereket? Miben nyilvánult meg a
város vonzóereje?
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A jómódú város régi nagy híre? A jólét, amelyr ől Mikszáth
Kálmán írt 1880-ban? Ne áltassuk magunkat legendákkal. A faluból
kcsordult életfelesleg folyt ide, s talált niunkaaikalm.at Sándor alatt
és a kertváros terebélyesed ő üzemeiben. A vándorlások els ő hulláma
közvetlenül a felszabadulás után indult: Bajmok, Csantavér, Horgos,
Moravica, Kanizsa fel ől érkező vonatok hozták az embereket a gyárakba. Ezek jó része még aznap visszautazott. Másik része a hét végén
ment haza. Harmadik része pedig eladta falusi házát és a város környékére telepedett.
A második bullám 1953 és 1960 között a mez őgazdasági termelés gyors ütemű gépesítésének id őszakában áradt a város felé. A földművelésből szabadult szakképzetlen munkaer ő próbált szerencsét a
gyárfalak között. Szabadka azonban határváros, és a Lhatársávlban az
ötvenes évek derekáig mostoha viszonyok voltak: a szocialista gyáripar műszaki fejlesztése kés&i kezd ődött, mire az üzemek megn ő ttek,
a szakmunkások egy része az 'ország más vidékeire szivárgott, s a
minőségi kiesést a faluról jöv ő munkaerő jó ideig nem pótolhatta.
1950 és 1960 között szak-Bácska mez őgazdaságának magánszektorából a népesség 10,6 százaléka vándorolt el. A gazdaság extenzív
(külterjes) fejlesztésének id őszakában több mint húszezer ember ment
innen az iparba, vagy más gazdasági tevékenységek területére. Ezt
a folyamatot a szabadkai adatok belülr ől mutatják. A foglalkoztatottak száma 1945-ben 9247, 1950-ben 16 7'3, 1955-ben 24 060, 1960-ban
36 278. A gyáriparban még gyorsabb a létszámemelkedés: 1945-ben
1432 munkást és alkalmazottat foglalkoztatott Szabadka gyáripara,
1950-ben 5840-et, 1955-ben pedig (ekkor záródik a tipikusan extenzív
időszak) 968-ät. Az alkalmazottak számára vonatkozó adatok sokkal
inkább a nagy er őfeszítés, mint a jólét mutatói. 1955-ig egyetlen Új
üzem sem épült, egyetlen régi gyárat sem újítottak fel. 1960-ban a
gyárberendezések átlagos évültségi foka 47,1 százalék! Rosszabb a
vajdasági (46,9 százalék) és sokkal rosszabb az országos (35,6 százalék) átlagnál.
A város a falvak mjunkaer ő-feleslegét szívta fel. Viszont a gyáriparban a gazdasági jelleg ű befektetések összege csak 1956ban (a tájékoztató irodás éra végén) kezdett émeikedni. 1960-ig felpezsdült a
gazdaság V.érkeringése. Az els ő évtizedben (1945-1955) a gazdasági
jellegű befektetések teljes összege alig haladta meg (folyó árakban
számolva) az intenzív id őszak egy esztendeje alatt befektetett összeget.
Amíg a felszabadulást követ ő első évtized folyamán Szabadka gyáripari alkalmazottainak száma hat és félszeresére emelkedett, az intenzív fejlesztés öt esztendeje alatt (mikor a gazdasági jelleg ű beruházások összege több mint kétszerese az el őző évtizedben ibefèktetett összegnek), •a munkaviszonyban lev ők száma 86-ról csak 12 580-ra emelkedett. Vagyis: a tőke szerves összetételének emelkedésével csökkent az
előmunka iránti igény.
A hatvanas évek derekán •a reform hatására megváltoztak a népmozgások irányai. Az ipar szükségletei min őségileg átalakulnak, a b ővült és gyorsan k'oszerűsödő közszolgáltatási intézmények hálózata s
nem utolsósorban a másod- és harmadfokú oktatás új létesítményei, a
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kereskedelem és közlekedés fejl ődése Új szükségleteket ébresztett és
csáberőket bontott ki: erősödött a város vonzása a szakemberek és értelmiségiek irányában, aminek roppant nagy szerepe van- az urbanizálódás gyorsulásában, sürgeti •a közm űvek fejlesztését, a lakáshelyek
javítását, növeli a követelményeket a közszolgálatok iránt és fokozza
a Városi életforma térhódítását.
Viszont a falusi népelem beszivárgása nem sz űnt meg a reform
által: az ideiglenes munkanélküliek száma - mint már említettük a községi szolidáris alap ellenére emelkedett. A fejl ődési folyamat
egyik komoly, szociális feszültségeket hordozó ellentmondása ez. Egyrészt a város drága luxusiaká'sokkal szakenibereket csábít, másrészt
görcsösen küzd a szakképzetlen munkás'dk (a nyilvántartásban lev ők 85
százaléka) elhelyezéséért. Ezek az ellentmondások tágítják a szociális
különbségek hullámsávját, amit a város és falu közötti ellentétek
újabb, sajátságos tünetének tekinthetünk.
Miben 'rejlik Szabadka csábereje?
ez •a kérdés. Beszélgethetünk-e egyáltalán csáber őről, vagy a falusi taszító er ők lökik ide az
életfelesleget? Aki ki akarja ásni az ellentmondás gyökereit, hamar taiáikožik a falu növekvő taszító er őivel, s ezek igen intenzíven hatottak
egészen napjainkig, a mez őgazdaság helyzetének alkotmányos rendezéséig. Azonban ezek az er ők sem mindig azonos irányba lendítenek, és
• város vonzásának irányai is változékonyak. Jellemz ő például, hogy
• hatvanas évek végét ől a város közvetlen közelében duplájára emelkedett a föld ára. A város mellett még a paraszti foglalkozás is Vonzóbb, mint kint a szállásokon- Vagy a távoli falvakban...
III.
1960 és 1970 között Szabadka község népessége tízezer lélekkel
szaporodott. A lakosság településriemek szerinti elosztásában végbement változások szintén az urbanizálódás fokozódásáról tanúskodnak.
A község településeit e dolgozat negyedik fejezetében ismertetett kritériumok szerint öt csoportra 'osztottuk. A szabadkai települések csoportosítása (amelynek sžintén csak módszertani szerepe van) a terület
sajátos településszerkezete miatt valamelyest eltér az el őbbitől: ezért
nem 'használjuk az él őbb bevezetett »városok »fél'városokc, »népes
falvak«, »apró falvak« és -szállások« megjelöléseket. Az alábbi táblázatok kategóriáit, a fogalomzavarok elkerülése végett, típusok szer űnt
határozzuk meg.
Az I. TÍPUS fogalmán a várost értjük, a város 'sz űkebb területét
a maga csaknem kilencvenezer lakosával, eltekintve a benne lev ő,
egyáltalán 'nem lebecsülend ő különbségektől, mint amilyen például a
sugárút és a Jaszj bara között észlelhet ő, a közművesítés, lakáshelyzet és egyéb vonatkozásokban.
A II. TÍPUS a város környéki településeket jelölt (Palies, Kelebia), amelyek földrajzi közelségüknél fogva ezernyi szállal köt ődnek az
aggiomerált területhez, 'de mégsem tartoznak hozzá. Bolygófalvak a
Város közvetlen kisugárzási övezetében. Nemcsak az újabb id őktől
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fogva, a fejlett helyi közlekedés korában kerültek közelebb, - történelmileg is a városhoz lapulva fejl ődnek.
A III. TÍPUS fogalmán a »népes falvakat«, tehát Bajmokot és
Csantavért értjük.
A IV. TÍPUS nem szerepelt az el őző felosztásban. A korszer ű
közlekedési útvonalak mellett fekv ő falvakat jelöli, ahonnan a nap
különböző szakában viszonylag rövid id ő alatt elérhet ő a város. Az
ide sorolt települések (Bácssz őlős, Hajdújárás, Nagyfény stb.) legf őbb
demográfiai sajátossága az intenzív napi migráció. Ingázás a város és
a falu között. Ingázás a munkahely (gyárak, hivatalok, iskolák) és lakóhely között, továbbá ingázás ia kisárutermel ő parasztgazdaság és a
piac között. A homokvidék kisárutermel ői sokkal gyakrabban találkoznak a várossal, mint a szántóföldek m űvelői.
Az V. TÍPUS fogalomkörébe a tanyarendszer ű tëiepülések tartoznak A Szabadka hajdani pusztáin él ő polgárok élet- és munkakörülményeit közművesítési, közm űvelődési, közlekedési, közoktatási, közegészségügyi és egyéb, helyben kielégíthetetlen szükségletek befolyásolják,
s bár az utóbbi tíz esztend ő sok vonatkozásban javulást hozott (Gy&gyén, Békova utat kapott, másutt egészségház, Iskola épült), mégis azt
kell mondanunk, hogy a tanyaközpontok, szállások és a Város közötti
szakadék egyel őre áthidalatlan valószer űség. Nem annyira a földrajzi
távolság és a közlekedés, sokkal inkább a társadalmi és gazdasági hátrányok miatt. A következ ő táblázat iSzabaclka község tel ępüléstípusait
az aktív népesség és a mezőgazdaságban foglalkoztatottak részesedése
szempontjából tárja elénk.
Szabadka község
településel
TÍPUS
TÍPUS
TÍPUS
TÍPUS
TÍPUS

A produktív
részesedése
46,5
46,0
44,0
48,0
45,0

A mezőgazdaságban
foglalkoztatottak
részesedése
17,1
64,1
67,2
79,0
85,0

A csoportosítással az urbanizálódás lépcs őzetességét kívántuk kifejezni. A településtípusok korántsem csak a küls ő, alaki ismérveikben különböznek, és nemcsak az eltér ő helyi és helyzeti energia szerint differenciálhatók, hanem - mint a táblázatban látszik - gazdasági struktúrájuk mutatói is érzékeltetik az eltéréseket és a különbségekből származó szociális gondokat. A produktív népesség részesedése
viszonylag arányos, viszont a lehet őségek már nagyon eltérőek. A rurális környezetek hátrányos helyzetét lépcs őzetesen és képlékenyen
vázolják a második számoszlop adatai.
A következő táblázat a szerkezeti változásokat próbálja bemutatni a településtípusok szerint a két utóbbi népszámlálás közötti id őszakban. A város vonzásával és a falvak taszításával kapcsolatos kérdésekre keresi a választ.
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Szabadka község
települései
TÍPUS
TÍPUS
TÍPUS
TÍPUS
TÍPUS

A népesség eloszlása
11 960-ban

55,0
6,6
15,7
9,9
12,8

i1970ben
60,3
6,7
13,4
8,3
11,3

A két számoszlop adatai egyértelm űen a rurális környezetek fogyatkozásáról és a város gyarapodásáról beszélnek. Ez a f ő és meghatározó jelleg ű mozgásírány a város közvetlen környékén. A vándorlások már a felszabadulás után megkezd ődtek, viszont a két utóbbi
népszámlálás között, az el őző korokhoz viszonyítva, gyorsult az ütem.
A város mellett csak a város környéki települések (II. TÍPUS) népessége szaporodott, de ezek olyan szorosan tapadnak és köt ődnek az
urbanizált közösséghez, hogy a Szó hagyományos értelmében falvaknak
aligha nevezhet ők.
Paiics például a modern nagyvárosok zöld övezeteiben épül ő
lakónegyedkre, az úgynevezett »alvó városokra» emlékeztet, noha a
konkrét esetben csak a fogamzásról, keletkezés csíraállapotáról, illetve a lehet őség mutatkozásáról szólhatunk. A városhoz tapadó települések száz lakosából 47,7 máshol született! Majdnem minden második
lakos születése után költözött ide, ami Szabadkához viszonyítva, ahol
a »bennszülöttek' arányszáma 69,1 százalék, igen élénk mobihtásra
enged következtetni.
A homokvidék búja, változatossága, a város közelsége, a közm űvek, jó közlekedési adottságok, Paliesfürdő csábjaival egészü}ve (a népszámlálás id őpontjában a tóban még volt víz!), egyrészt »megállították
a Szabadka felé igyekv ő vándorlók.at , mésrészt kicsalogátták a nyugalmasabb természeti környezetbe vágyó városiakat. Palics környéke a
város és a falu sajátságos ötvözetének tekinthet ő , kínálja •a két településforma el őnyeit. Talán a jövő eszményi települése ez, ahol az aktív
pihenés sokféle lehet őségei teszik színesebbé a növekv ő szabad időt.
A valódi falusi környezetek népességének fogyatkozása általánosítható tünet. Az okok szempontjában a típusok között vannak árnyalati eltérések, ám ezek mit sem változtatnak a célok és útirányok azonosságán. A népes falvakról (III. TÍPUS) volt már szó ebben a dolgozatban. Elemeztük a hagyományos túlnépesedés feszít ő erőit. Viszont
Csantavér és Bajmok helyzete mégis sajátságos, szorosabban kapcsolódnak a városhoz, mint például Moravica Topolyához, vagy Mantonos
Kanizsához, ami legjobban a napi és a heti vándorlásdk intenzitásában
jut kifejezésre. A inépszámlálá.s esztendejében Csantavér négy munkaviszonyban levő polgára közül egy a városban dolgozott!
Csantavér népessége húsz év óta fogy. Enyhe ütemben, de fogy.
1950-től 1960-ig 171 lélekkel, 1960 és 1970 között 269 lélekkel csökkent a lakosság létszáma. A hasonló jelleg ű településekhez mérten, de
különösen a napi és heti migráció intenzitásához viszonyítva mégis
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azt kell megállapítanunk, hogy a tartós elvándorlás, lakhelyváltoztatás,
az elköltözés aránya viszonylag csekély. Vannak a falunak rejtett von
zőérői, mondhatnánk, ám ezeket nem a tegnapi tespedt, mozdulatlan
település adottságai tartalmazzák, hanem a felszabadulás óta s.inte
észrevétlenül bekövetkezett változások. Ezeket csak a történelmi összehasonlítás módszerével lehet érzékeltetni.
A háború előtt .(és még ló inéhány éviga felszabadulás után) Csantavéren alkonyattól este tizenegyig volt villany. Az utcák zöme jrdá'tlan, sáros, poros. Még a módos f őutcán is csak két ház el őtt volt aszfalt. A vízvezeték az utóbbi tíz esztend ő vívmánya. Az építkezések
minőségét a mostanival össze sem lehet hasonlítani. A lakások nagy
többsége padiótlan, nedves. Az iskolák állapota még az ötvenes évek
elején is a századforduló korát idézte. Közegészségügyi szolgálatról sem
szólhatunk a szó mondattani értelmében. Volt ugyan a faluban egy
Vagy két orvos, de például ment ő autót nem láthatott a nép, mert kövesi't se volt. Az említett közm űvek közül a villany és a vízvezeték
lehetőséget adott a háztartások korszer űsítésére.
Az urbanizálódás jelei ezek. Beszédesen bizonyítják, hogy a váresiasodás fogalma nem azonos a npességtömörüléssel. Közben azonban
a mezőgazdaság él őmunka-szükséglete csökkent, az ipar lassan f&jl ődött és a munkaképes 'népesség egy része (Csan'tavér esetében jó nagy
része) kiszorult a faluból. Itt kapcsolódik az .urbanizálódás tárgyköréhez a munkahely és a lakóhely közötti távolság kérdése. A korszer ű
közlekedés, az utak min ősége, járatok gyako ńsága, a gépjárművek
szaporodásával együtt, nemcsak a falun lakó munkások (ingázók) életszínvonalára hatnak, hanem lényegesen enyhítik a város kommunális
és lakásgondjait. A község keretében egyeztethet ő közös érdekek ezek.
Szabadka és környékén a 'korszer ű közlekedési útvonalak mentén
fekvő falvak (IV. TIPUS) esetében az egyébként igen intenzív id őszaki (napi, heti) migráció eddig rendszerint lakóhelyváltozással, beköltözéssel ivégzõd,6tt. A munkások megunják a vonatozást, autóbuszt, murikahelyük közelébe vonzódnak. Ezek fejlettlenebb falvak, kevésbé kötik az embereket. A bevándorlók leginkább a város szélére telepednék,
hogy a földhöz, pár 'kapa szőlőhöz íz közel legyenek, és a gyár se legyen túl messze. Nemzedéki szempontból jellemz ő , hogy a IV. típushoz
sorolt települések vertikális mozgékonysága igen er őteljes. Sok az
utazó diák. Az 6 életük vándorútja azonban hosszabb, 'id őben és térben
nagyobb táviatok felé kanyarog.
A IV. és az Y. típushoz sorolt települések gazdaságilag tevékeny
népességének óriási többsége (átlagosan több mint nyolcvan százaléka)
a mezőgazdaságban dolgozik. Ezek fogyatko źtalleggyorsabban és a
legnagyobb mértékben az utóbbi tíz esztend& alatt,: A települések agrárjellege szorosan összefügg a tartós elvándorlással. Az okok közül feltétlenül els ő helyre kívánkozik •a mez őgazdáság hátrányos helyzete
az elmúlt időszakban, ami azonban nem minden környezetet érintett
egyformán. A homokszélről piacozó kisárutermelők a parasztság legmozgékonyabb rétegét alkotják és legjobban ragaszkodnak lakóhelyükhöz, ahonnan 'hétfőn és pénteken 'bekosarazzák az almát, körtét, meg
mindent, ami 'odakint megterem és a városban eladható.
-
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A parasztgazdaságok piacképessége hatékony tényező a vándorlások szövevényében. Csakhogy ehhez sok köze Volt a piac szervezetlenségének. A tehet ősebb gyümölcstermel ők eljutottak egészen a
tengerpartig, s az idegenforgalmi idényben jó áron értékesítették terményeiket. Ugyanakkor például a .sertéstenyésztés gazdasági feltételeinek változékonysága folytán a gabonatermel ő körzetekben távlattalanság és bizonytalanság fokozta a falu taszító er őit. Ezt különösen a
fiatal nemzedék szemlélete és vágyai tükrözik. 1972-ben száz kisdiáknak tettük fel a kérdést Észak-Bácska falvaiban: milyen életpályát
kívánnak maguknak? A nagy többség értelmiségi és ipari pályákat
említett. Alig tíz százalék »vállalta» a földm űvelést.
Szabadka tanyarendszer ű telępüléseinek (V. TIPUS) lakossága a
felszabadulás óta (a tízéves statisztikai átlagok tükröz ődésében) egyenletes ütemben fogyatkozik. Ennek okai korántsem pusztán gazdasági
természetűek. Járdátlan, rendezetlen falvakról van szó, ahol sár van és
por van, az orvos vendégségbe jár ki, az iskola messze, télen hófúvás,
és a nép beszorul a messzir ől romantikusnak t űnő , békességesen pipálgató tanyaházakba. Fogyatkozó világ, mondják a számok, viszont a
vonatablakból lombos tanyák látszanak mindenfelé... Igaz, másmilyenek, mint régen, de ez - a változás nem látszik a vonatból.
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OLVASÓNAPLÓ

TÖRTÉNELMI PÉLDÁZA T

DEÁK FERENC: Aszály.
Forum, Üjvidék, 1973.
Amikor Thornas Mann befejezte a J ćzsef-tetralógia els ő részének to]lbamondását és a kéziratot félretette, a gépí.róri6 lakonikusan csak annyit
mondott: »Igy volt.« Szerintem egy múltban lejátszódÓI m kiis vagy tör ténelmi esemény művészi írásos feldolgozása esetén ez a legnagyobb -elismerés. Az írónak sikerült úgy megírnśia műviét, hegy az az olvasó el őtt tökéletes és élŐ alkotásként lélegzik, úgyhogy az olvasó nem tud megszabadulni a benyornástól: »Igy volt» Ke'vtés művésznek adatott meg az, hogy
ilyen elismerésben részesüljön.
Amikor Deák legújabb könyvét kezembe vettem, arra voltam kíváncsi, mennyire sikerült megközeitítenie a valóságábrázolás oly m űvészi fokát,
amely a lényeget tömören és él őn tükrözi vissza.
Az Aszály című regény egy, a nép körében ma már mítoszként él ő
eseményt mutat he: a századforduló tájékán Ittabén lejátszódó megmozdulást, amely alakulásában és végleges leibontakozásában egyaránt magán viseli a tragikus és koxnákus bélyegét. A szerz ő célja - erilől maga vall az volt, hogy e népi mítoszt a maásta dialektika segítégéve1 megmagyarázza, művészi alkotás keretein belül bemutassa, valójában mit is játszódott
le Ittabén 1904-ben. A mítosz magyarázása mindig a mítosz lerombolásával
jár. Igy van ez Deák regényének esetében is. El őttünk bontakozik ki egy
közösség, amelyre talán az a legjellemz őbb, hogy elzáttsága a világgal
szemben leülönjös méreteket ölt. A telepesek ŐSi életformájukat élik, melynek központjában a létért való munka áll. A közösség tagjait rideg világban
élnek, ahol a cél a mindennapi kenyér biztosítása. A látszólagos tespedtségből is csak olyan ok mozdlítJhaltja ki őket, amely a létfenntartással kapcsolatos: a biológiai létezés veszélyeztetése. Ezzel párhuzamosan él bennük a mítosz, hogy sokkal jobb életfeltétel~ érdemelnének, melyek
között az éhzég veszélye nem fenyegetné Őket, de ez az öi Ěikölt mítosz nem
valósítható meg, mivel a I enniáilló társadalmi rendbe ütközne. A ittabéiek
először bírósági úton igyekeznek földhöz jutni, majd amikor ez sorozatosan hiábavalónak mutatkozik, a mítosz légkörének engedve naiv földosztásba kezdenek. Cselekedetük azért naiv, mivel szinte vértelen megmozdulásuk nem számol a valósággal. Jellemz ő, hogy magukat nem nevezik szocialiistának, s ezzel mintegy e] tárolják magukat a korabeli haladó társadahni erőktől. Egyszerűen csak igazukat, az özöleölt, szájhagyományokban
élő mítoszuk megvalósítását akarják.
A regény példa arra, hogy a félfieudalista Magyarországon a századforduló tájékán ilyen szervezetlen és spontán megmozdulás eleve sikerte-
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lenségre volt ítélve. Ugyanakkor azt Is sejtetni igyekszik, hogy a zárt közösség tagjai, akik a stkerteien kitörés után valószín űleg keserű szjízzel elnrálkedtek a történteken, és ebb ől született az ironikus mítosz a meghátrálásról, a kés őbbiek folyamán bekapcsolódtak a kizsákmányolás elleni
tudatos és szervezett harcba.
Hetven év távlatából Deák ilyennek látja az eseményeket. Véleményem szerint rátapintott a lényegre, de hogy kimondhassuk a b űnös »ĺgy
voit-ot, azt kell megvizsgálnunk, hogyan sikerült m űviészi szirten kifejeznie a történelmi valóságot, azaz meg kell vizsgálnunk azokat az ábrázolási
eszközöket, amelyek segítségével meg akarja gy őzni az olvasót arról, hogy
-igy volt-.
A regény mozaikszerű képek sorozata, cselekményben gazdag. Tulajdonképpeni hő sök nincsenek is, a hangsúly a közösség ábrázolásán van,
annak hangulati hullámzását mutatja be az író. A némileg kiemelt figurák
rajza vázlatos, bár igyekszik lényegeset mondani róluk, részletes körülírás és pszichológiai motiviálás nélkül közli a legfontosabbat róluk. E szemszögből nézve a mű hiányosnak mondható, mivel a szerz őnek a marxista
dialektika segítségével nyert törltiénetimi valóságképet nem sikerült teljes
mértékben megfelel ő hősökkel kitöltenie. Nem arról van sző , hogy hiányoznak az ábrázolt valóság egyes h őstípusai, hanem egyszer űen ezek megrajzolása csak a körvonaiakra szorítkozik. Véleményem szerint ez azzal magyarázható, hogy Deák lélektani és tárgyi ismeretei nem tOljesek. A mítosz
magyarázásához, azaz a demitologizáló ábriázoliáShoz feltétlenül szükségesek
az alapos pszichológiai ismeretek, valamint a korabeli ténybelii adatok felkutatása. Az el őbbire példa Thomas Mann, kinek mítoszokat feldolgozó m űvei szinte felülmúlhatatlan csúcsokat jelentenek a pszichológiai ábrázolás
terén, az utóbbira pedig mondjuk Enzensberger, ki szigorúan ténybeli adatokra támaszkodva igyekszik bemutatni múltbeli eseményeket (Havannai
kihallgatás). Érdekes, hogy mindkét megoldás desnitologizáló.
Nem tudok megszabadulni a benyomástól, hogy Deák e m űvének
megírásakor csak a szájhagyományokra és a marxista dialektika kutatási
módszereire támaszkodott. Ennek eredménye a kezünkben lev ő mű. A
múlt feltárásához és a valóság ábrázolásához azonban más eszközök is
szükségesek: a hiisök lelki világának mély ábrázolása, a tények megfelel ő
beépítése a műbe. Deák az ábrázok közösség látszögéb ől és álláspontjáról
ábrázol, a marxista dialektika segítségével pedig magyaráz. A tartalmi
mondanivaló jól párosul rendkívül tömör nyelvezetiével. A súlyos tartalom,
amelybe gyakran keveredik irónia (mítoszt rombolni csak Ironikusan lehet),
rövid mondatokban, enyhén arehaiizáió nyelven jut kieje7Jésre. A nyelvi tömörség többször er ő sen igénybe veszi az olvasó összpontosító képességét,
mivel itt-ott olyannyira lesz űrődik, hogy fennálihat az értelmi zavar, esetleges félreértés. Véleményem szerint igen hasznos kutatás tárgya lehetne
a mítosz, nyelv és irónia összefügglési módozataina'k elemzése Deák e regényében.
A műfaji hovatartozás az Aszály esetében nem kis probléma. Attól
függően, milyen szemszögb ől niézzük, nevezhetjük tájregénynek, társadalmi
regénynek vagy akár történelmi regénynek is, mert megtalálhatók benne e
meghatározások egyes elemei Olyan m ű, amely egy történelmi pillanatot
igyekszik megragadni és a marxista dialektika segítségével a mitikus elernelotől megfosztani. A vállalkozás igen nehéz. Nem is csoda, hogy Deáknak
nem sikerült teljes egészében megoldanla: a körvonalas jeLlemrajz, a ténybeli adatok hiánya, a gyakran túltöníényített nyelv azok a hiányosságok,
amelyek levonnak értiéhéhől. Ennek ellenére hálásak lehetünk a szerz őnek,
aki műltunk egy darabját ábrázolva igyekezett megmutatni, honnan jöttünk. Mert a múlt ismerete teszi lehet ővé a jelen megértését és azon túl a
jö' feltérképezését.
Az Aszály témája egy kis közösség naiv harca a kizsákmányolás ellen.
Folytatása a szervezett és tudatos harc ábrázolása lehetne.
•
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KISS LAJOS: Horgosż népdalok.
Zentai Múzeum, Zenta, 1974.
Az az egyre sé1esbb területeket átfogó gy űjtőmuinka, amely népünk szellemtörténeti és m űvészettörténeti lértêkú emlékeit akarja megmentem a
feledéstől, ás gondos feldolgozásban átadni a fellép ő neinzedéikékriek, mar
eddig is időálló művekkel gazdagította •intézmlényeinket, könyvtárainkat,
olvasóinkat. Biztató, hogy az elmúlt pár esztend ő alatt nem egy ilyen jellegű mű megjeleniéséruil ás komoly visszhangjáról adhattunk számot. Az
irodalmi, .lcépzőrnűvészetj kutatások és népmeaéink iõsszegyújtése után, most
- a már esztend ők óta folyamatban lev ő - népzenei kutatásunk egy
újabb, igen jelent ős gyűjtoményes kötete került kiadásra.
Dr. Kiss Lajos még a miásodik világháború el őtt kezdte meg népzenei
kutatómunkáját a Vajdaságban 'ás a szlavóniai magyarlakta falvakban. A
csendben dolgozó zenekutató munkája akkor vált igazán ismertté, amikor. a
Kalangya 1941. január—februáiii számában közzétett gy.újtése - A szlavóniai sziget-magyarság ősi népzenéje - nemcsak a szakemberek, a népdalköltészet ismer ői, hanem a nagyközönség tetsinsét is megnyerte. •A néphagyományok felé való vonzódását tanulmányai során Kodály Zoltán rádióelőadásai is fokozták, s miután ezeket az el őadásckat sokan rendszeresen
hallgatták, érthető, hegy az olvasó is kivételes érdekl ődéssel lapozta fel
nem is egyszer - az irodalmi folyóiratunkban megjelent tanulmányt,
és azzal az érzéssel helyezte el ezt a számot könyvtárának válogatott forrásmunkái közó, hogy a népzene iránti érdekl ődésünk ébredése, ígéretes
kibontakozása gazdagodást jelent valamennyiünk számára. Hiszen abban
az időben újabb olyan vállalkozásról volt szó, amely a mi isincseinket hozza
fölszínre s adja át zenei életünk m űveiőinek, de ugyanakkor - az el őbbiek
közvetítésév1 - népünk legszólesebb rétegeinek is.
A nálunk föllelhető legősibb forrás után ( hiszen a szlavóniai falvak
- László, Kórégy, Haraszti - Szent László korabeli teleipü]sé nek) Bácskában és Bánátban is folytatta gy űjtőmunkáj át Kiss Lajos. Két esztend ő
alatt csaknem száz dalt gy űjtött össze tartományunkban, s ezeket a Sziavóniiiában gy űjtött népdalok kiegészítéslével a budapesti Magyar Kórus
kiadásában 1943-ben 108 magyar népdal címmel jelentette meg. Azóta nem
egyszer hallottunk újabb kutatói tevékenységér ől, hogy Zomborból Magyarországra való elköltözése után ugyanolyan hangyaszorgalommal dolgozik, s
egy-egy népdal különböző változataiból kiindulva, a daiak útját a falvak
kirajzásával követve hol ide, hol oda került el ás ugyanezen az úton ismét
visszakanyarodott hozzánk, a Vajdaságba.
A Zentai Múzeum kiadásában Horgosi népdalok címmel megjelent
vaskos kötete az összegy űjtött dalokban ás a már ismert, vagy még el őször, vagy új változatban hallott népdalok téináinak csoportosításában szinte
lépten-nyomon a gy űjtő útját követhetjük a számunkra olyannyira ismer ős
homokvidéki tájon. Ha jobban 'belemélyedünk munkájába, úgy t űnik, hogy
ezzel a kötettel egy emberölt ővel ezelőtt megkezdett munkáját akarja befejezni olyan népdalok ás dalváltozatok feldolgozásával, amelyek ennek a forró tájnak dallamvilágát ölelik fel s adnak róla az eddigieknél sokkal igényesebben megalkotott, képet. Mély indítékai voltak ahhoz, 'hogy 1942-t61
1972-ig Horgoson és környékén folytasson kutatómunkát. Hogy miért is?
Err ől Kiss Lajos a kötet el őszavában így vall:
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Horgos ás környéke igen gazdag népi hagyományokban. Erre már a
múlt században felfigyeltek a .~rajzkutatók, ás Gyulai Pál, Arany Lászlóval együtt 1871-ben Elegyes gútés cím ű népköltészeti ikladványban közöl
a kiváló szegedi tudós, Csaplár Benedek gy űjtéséb ől egy Horgosról származó betlehemes játékot.
Méltán ,büszkék a horgosiak arra, hogy a világhír ű zeneszerző ás zenetudós: Bartók Béla egyik els ő népdalgyűjtési helye Horgos volt, 1906-ban.
Gyűjtése tíz napig tartott, mialatt Balázs Bélával - A fából faragott kirá.ivfi és a Kékszakállú herceg vára szövegszerzőjével - együtt 25 dalla
mot - gépi felvétel nélküli lejegyzésben - a Néprajzi Múzeumban helyezte el. Ezekb ől kiadványunkban 8 Bartók-féle dallamváltozatra hivatkozunk
mint amelyeket Bartók kézirata szerint Horgoson gy űjtött
Rajtuk kívül még .5 Bartók által gy űjtött dallam változatát találtam meg
Horgoson és környékén, de ezek — mint m űdalnak számítók — nem kerültek közilésre kiadványunkban.
Horgos nápzenéje rendkívül változatos ás sokrét ű . Földrajzi helyzetéből következik, hogy a dallamok jó része Szeged ás környóke népdalaival
mutat szoros kapcsolatot. Akad azonban sok olyan dallam is, amely a
Duna-Tisza közének távolabbi részér ől származik. Kiadványunk alapanyaga gyűjtött anyagomból több mint n é g y s z á z népdal Kiemelés t őlem.
V. E.), amelyek 1942. februárjától 1972. júliusáig nyolc helyszíni gy űjtésből
százunaznaic. Ezekb ől 168 kerül közlésre. Teljes, minden részletre kiterjed ő
xtépzenei monográfia kiadására nem volt lehet őség, viszont egy válogatott
szemelviényetkből álló antológia nem nyújtana teljes képet a környék n ăpzertéjéröl. Igy a középutat választva, a dallamok csoportosításával adom
a Horgos környéki népzene keresztmetszetét, hogy e színes dallamvilágról
átfogó képet nyerhessünk.'
Kétségtelen, 'hogy a kötetben közölt 1.68 népdal — az eddigi kiadványokhoz mérten - éj, igen értékes dallanviáltozatokat közöl, és ismerve
tájunk múltját, fölfokozza az olvasó érdnkl ődését a gyűjtemény téma szerinti megkomponálósa: pásztorélet drámai eseményei, legendaballadák, a
betyárvilággal szoros összefüggésben álló rabnóták, tánedalok, régi tréfás
dalok. Mindegyikből — dallamváitozatokban is — kapunk ízelít őt, de éppen
ezknek az értékei keltik fel bennünk a hiányérzetet. Ha mér a népzene
kutatója négy s z á z népdalt gy űjtött Össze ezen a tájon, akkor miért nem
törekedett a kiadóval együtt arra, hogy »teljes, minden részletre kiterjed ő
népzenei monográfia kiadására' kerüljön sor, amikor több mint harminc
esztendő után egy ilyen műhöz épp dr. Kiss Lajos négyszáz népdalával álltunk legközelebb. És ki tudja, ezután erre mikor kerülhet sor, mert egy
igazán nagy vállalkozást a következ ő esztendőben nem követ nyomon
egy másik...
A Horgosi népdalok kötete így is igen jelentős érték, ami nemcsak
dr. Kiss Lajos komoly felkészültségének, tehetségének ás áldozatkész munkásságának hangsúlyozott elismerését jelenti, hanem a Zentai Múzeum
kiadói tevékenységét magasabb szintre emeli, mert könyével sokkal meszszebbre eljuthat, mint amilyen távlatok nyíltak a kiadás pillanatában a
kiadók el őtt. Már ezért is — és az anyag maradandó értéke miatt Is —
megérdemelte volna ez a jeles m ű, hogy ne az TYjvidéki Egyetemi Nyomda
rotoprintjén, hanem a Forum kiadó grafikai m űintézetének nyomásában
kerüljön kiadásra, ás nem 500, hanem lagalább 2000 példányban abban az
időben, amikor a jóhallású, népdalkede1 ő diák nem egy alkalommal és
nem egy dalért - méghozzá tájunk dalalért — az ánektanár Vagy a zenetanár kézikönyvtánából könytör.gi ki pár napra a számára nagyon sokat
jelentő daloskönyvet.
(...)

(...)
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MÜLTIJNK NYOMÁBAN

PÄLLNKAS JÓZSEF: Szabadka népoktatása 1687-1918.
Életjel Könyvek 3. Szabaclka, 1974.
Az utóbbi években örvendetesen megszaporodtak azok a munkák, melyek
hivatva lennének feltárni Vajdaság és az Itt él ő népek múltjét, művelődéstörténetét, a kultúrák áramlását. Személy szerint különösen a magyar m űvelődéstörténeti anyag lelkesít, mert minden újabb adat el ősegíti a gyökértelenségünkriől alkotott rosszindulatú mítosz oszlatását.
Pálinkás József kismonográftája Szabadka népoktatásáról egyrészt a
vajdasági neveléstörténet szempontjából jelent ős alkotás, másrészt a megírandó szabadkai monográfia számára szolgáltat fontos anyagot. Jellegével
és türekvésével Garay Béla színháztörténeti tanulmányai, Kolozsi Tibor
saj'tótörténete és a monográfiai bizottság munkásmozgalmi ckýkumentumgy ű.jtensinye közé sorolnám. Mindezek a munkák a tények vaslogikájával
azt bizonygatják, hogy - ellentétben a múlt század végét ől eredeztethető
s ma Is élő közhiedelemmel - Szabadka nem a nagy evlészetek, zsíros
höfögések, a porban csúszó gondolat megtestesít ője volt, hanem példamutatóan élen járt törekvéseivel mind a m űvelődés, mind pedig a társadalmi
megmozdulások, mozgalmak terén. Annak. ellenére, hogy Pálinkás József
lépten-nyomon siet hangoztatni, hegy a városi magisztrátus a múltban és
jelenben milyen mostohán bánt a közoktatással, munkája ntégis azt tükrözi,
hogy Buda felszabadulása után egy évvel Szabadkán mér Iskolát szerveznek, s a m űvelődési törekvések - ha megtorpanásokkal Is - napjainkig
követhetčík.
Kétségtelen, hogy ez a munka sokáig alapvet ő forrást képez mindazoknak, akik Szabadka népoktatásánaik múltjával foglalkoznak. A feldolgozott tényanyag a török ki űzése utáni két és fél évszázadról Óriási, a
közoktatással kapcsolatos más kiérdiések fejtegetése csak gyarapítja az információgazdagságot. Éppen ezért szigorúbb szemmel olvastam, s az -utószó
szerzőjével egyetértve valóban tanulmánban kellene foglalkozni a munkával.
Ugyanis minden értéke mellett néhány igen zavaró fogyatékosságról
sem hallgathatunk. Az Jzenet az el őző évben hasábjain már megjelentette
a teljes anyagot. Igy a szerz őnek alkalma lett volna a könyv megjelenése
előtt csiszolni a dolgozatát, eltüntetni a nyilvánvaló hiányosságokat. Például a folytatásokban fel sem tűnt, hogy számos helyen imétlésekbe bocsátkozik a szerz ő, illetve eltér a kijelölt tárgytól, általános fejtegetésekbe
kezd bizonyos kérdésekkel kapcsolatban. Mindezek Igen szembet űnőekké
váltak, ahogy az egész anyagot van alkalmunk vizsgálni.
A szerkezet fogyatékosságai közé sorolom azt Is, hogy a m ű bevezető
részében nem tájékoztatja még nagy vonalakban sem az olvasót arról, vajon a török hódoltság elő tt találkozunk-e a közoktatás csíráival Szabadkán.
Van viszont két korszak, amikor egyenesen megválaszolatlanul hagyja az
önkénytelenül Is felvetőtlő kérdést. Az els ő a magyar polgári forradalom
korszaka (1848-49), a másik pedig az els ő világháborút közvetlenül megelőző és maguk a háborús évek. Mindkét id őszak mozgalmi szempontból
érdekes a jelen számára. Éppen semmi nyomot nem hagyott a társadalmi
rendszerek megroppanása Szabadka népdktatásában?
A népiskolák fejl ődiésmenetére dönt ő hatással volt néhány törvény
kormányintézkedés. Onkénytelenül Is felvet ődik, hogy a szerző miért nem
használta Ici á kínálkozó lehetőséget, ás nem adta meg a két ás fél évszázados korszak periodizáolóját. Nézetem szerint olyan sajátos forduitópontok
vannak ebben az időszakban, hogy a korszakolás szinte önként adódik.

695

Pálinkás József statisztikai adatokkal bizonyítja, hogy a szerbség &
zsidóság nemzetiségi számarányához viszonyítva nagyobb számban adta
gyermekét iskolába, mint a magyarság, Illetve a bunyevácok. Kimondatlanul Is ott lebeg a sorok között, hogy ennek oka valanudéle nemzeti vagy
faji jellegre vezethet ő vissza. Ugyanakkor non-i olvashatunk sehol arról,
milyen volt a szerb és zsidó lakosság szociális összetétele, és milyen volt a
másik két népé. Pedig megtudżhatnánk, hogy míg az els ők esetében a kereskedelem és a kereskedelmi t őke, valamint a kézműipar volt a jcilemaő, az
utóbbiaknál a külterjes, elmaradott mez őgazdaság dominált. Tehát a maradi magisztrátus nem szubjektív okokból gátolta a népoktatás fejl ődését,
hanem mert biztotítani akarta az olcsó ernîyeri munkaeil őt a munkaerőigényes mezőgazdaság számára. S nem hagyományos maradisággal marasztalnám el ä város jcierilegi vezeb őségét som, hanem inkább ismét a
termelőerők jelenlegi helyzetét venném vizsgálat alá.
A szerző szubjektivizmusa más kiérdóatel kapcsolatban is jelentkezik.
A magyarországi neveliéstudományok fejl ődéséről szólva nem mulasztja el
megjegyezni, hogy azok idegen hatásra formálódtak, nem adtak eredetit.
Viszont amikor a vajdasági szerb nevelésügy úttör őiről ír, elismeréssel
említi, hogy azok meghonosították a haladó európai polgári pedagógia
törekvéseit. Ha egységes mércéket alkalmazott volna, megállapíthatnánk,
hegy ezek a haladó polgári pedagógiai törekvések nem nagy késéssél ismertekké váltak nálunk Is, habár terjest őtknok erős ellenállást kellett
iekiüzdeniiök.
Külön figyelmet érdemel a monográfia nyelvezete. Sajnos Le kell
szögeznem, hogy az nem válik díszére a magyar érteket ő prózának. Inkább
a szürke, jellegtelen mozgalmi nyelv fordulatai vonulnak föl sa könyv hasábjain, minta tudományos stílusra jellemz ő világosság és szabatosság. Epp
e két utóbbi hiányára vall a gyakori és felesleges szóismétáés, illetve •a taláJó kifejezések helyettii körülirásök. Mindez még megbocsátható lenne, ha
nem lehetne oldalakon át idézni a nyelvhelyességi szempontból kifogásolható mondatokat. Sajnálkoznom kell, hogy a szerz ő inkább a monográfia
hírértéki elemeivel foglalkozott, mint a kommunikációs eszközzel, a
nyelvvel.
Technikai szempontból hiányolom a tárgymutatót és a magyarázatokat. Az első fokozná a mű tudományos használhatóságát, a másik pedig
felmentené az olvasót, hogy n pedagógiai lexikonban keresgéljen olyan kif ejezések után, mint például ambulatórikus, gr•asnrnatákális, triviális iskola.
Ugyanakkor viszont ez osztatlan iés részben osztott liskoIa fogaIn-sára két
ízben is tüzetes magyarázatot találunk. Nem következetes az idéz őjelek
használatában sem. Sok esetben csak a megfogalmazásból sejteni, hogy a
bibliográfiában jelzett forrásmunka szövege került a monográfiába.
Szorgos kutatómunka, rengeteg iid5 kellett Pálinkás Józsefnek, hogy
színes tablón ábrázolja egy gyorsan népesed ő és lassan polgárosuló parasztváros isipoktatásának fej lődésát. Az ilyen fajta tevékenység nem tartozik a
látványosak közé. Rendszerint hosszú évek névtelen búvárkodása után láthat csak napvilágot egy monográfia, mert a szálak ezerfelé vezetnek, s a
legnagyobb probléma egybesz őni a vonatkozások bonyolult nyalábját. Az
előttünk lev ő munka - hiányosságaival együtt - jelent ős hozzájárulás
Szabadka tudati tartománya múltjának feltárásához.
Két évvel ezel őtt jóleső büszkeséggel nyugtáztuk, hogy a 130 éves
óvodánk az első volt az ország területén. Még büszkébbek lehetünk arra,
hogy 1977-ben ünnepelhetjük a gimnázium 230 éves lévIordulóját. Országos
viszonylatban is jelentő s múltú intézményünk fennállása során nagymértékben hozzájárult m űvelődési életünk, snűveltaégünlk felemeléséhez. Reméljük, hogy ha a köztudat számon tartja a közoktatás pozitív hagyományait, talán kevesebb okunk Lesz panaszkodni oktatásügyünk fogyatékosságaira.

Dr. HOR VÁ TH MÁ TY Ă S
P.M.

TŰHEGYES POÉNOK

PINTÉR LAJOS: Van benne valami.
Forum, tJjvidók, 1974.
Van egy »szomoriú' tréfám, én írtam Vagy »utánéreztem', nem tudnám pontosan megmondani, de szól
a történet az íróról és a lap- és
könyvkiadó vállalat portásáról. Az
író befordul az ajtón, •s a portás
útját állja. Kérdi az írótól: »Hová?
»Csak ide! A szerkesztóbiöz» mondja ijedten az író. tjjabb kérdés:
»Mi az Ott •a hóna alatt?« - A válasz:-Humoros írások. Egy kiötetnyire való anyag!' - A portás hidegen megjegyzi: »Az író felmehet, az
anyag marad a portún!'
Hát most egyszerűen elmondhatom, hogy a humorista csak vegetál ezen az égtájon. Szorgalmasan
írogatja szellemes és kevésbé szellemes krokijait, •s feladja a címzettnek: Kopeczky Lászlónak, Balázs Pálnak vagy Krekovics Ferencnek, a Grirnasz, az Üjvidóki Rádió
vidám estje ás a 7 Nap humoríelel'ősének. Természetes, hogy most egy szeriben hurráoptimista életérzéssel
veszem kezembe Pintér Lajos els ő
kötetét, akinek igazi egyénisége a
rádiós m űfajOkban bontakozott ki: a
kabaréjelenetekben, humoreszkekben, hangjátékokban, de nem egy
írásával a gyermekek felé fordult.
Halk szóval menetei egy jól összekovácsolódott csapatban, s ennek az
együttesnek kiemelked ő egyénisége,
aki - mivel a humorista erre mifelénk mégiscsak önmagától nevel ődik
- sok éves munkásság után Végre
»kemény» fedőlapos könyvet kapott
dedikólásra.
Miről, kiről ír Pintér Lajos? Néhány kerek történetben a szatirikus
véna erőteljes duzzadásút vélem felfedezni, de vannak a kötetben ártatlan csevegések is. A hangnem hol
enyhén, hol átforrósodva cinikus, a
forma pedig a humoreszk, a tárca,
a kroki, sok-sok tühegyes poénnal,
de szerelem és sex nélkül, s ezeknek
az írásoknak a hiányában mintha a
kor megénékeletlenül maradt volna.
A kötet legjobb írását a 148. oldalon
találjuk. Címe: Pótolhatatlan ember.
Pintér jellemzései találóak, s a szer-

ző igyekszik Választ adni a kérdésre, milyen tarka a vajdasági társadalom. Oszintesége nyers, s ez nem
is baj. Figyelme széles körre kiterjed, s mégis sok-sok téma az utcán
maradt érintetlenül, de hiszen a
könyvben felvázolt figurák csak
egyedi képviselői ennek a kornak,
izgalmas kornak. Hiányolom azonban a kötetből mindazt, ami egyszerűen és közvetlenül nevetséges Pintér megírta Őket! -‚ ami kacagtató. Az embernek az a benyomása,
hogy Pintér igazi humorát valalki
- vagy valakik? - holmiféle irodalmi magaslatok irányába kívánták sodorni, de ezáltal kihagyták az
anyagból azt, ami a humoreszket
mint műlajt érdekessé, vibrálóvá,
szócsővé teszi. Gyakran el őfordul,
hogy a színházi rendező megtiltja
színészeinek •a rajatszást, »megöli»
a vígjátékot, amely akkor vígjáték,
de nemcsak :»tudatosít», hanem
egészségesen nevettet is. De a m űfajok manapság gyakran átcsörgedeznek egymásba. Pedig - ne feledjük!
- legkönnyebb drámával megnevettetni a közönséget, s vígjátókkai elaltatni
Pintér humora - err ől árulkodik
a kötet - többnyire személyes élményekből fakad. A komikus nézőpont jelenvalóságát nem lehet elvi
tatni. Az élőlényeket ügyesen megragadja, s néhány perc alatt lemezteleniíti őket. TYtáIja az üresfej űeket,
indulattal, hevülettel. Nem pesties,
s ezzel kimondtam a leglényegesebbet: jugoszláv humort írt magyar
nyelven, s ez az elszakadás a hagyományostól nagy-nagy haditett. A politikai szatíra azonban nála is hiánycikk. Pintér Lajos pultja Is majdnem üres maradt. Vagy talán leválogatták a pult alá? Melyik jelenség
bírálható? Ez itt a nagy kérdés. De
amit a Szerző ebben a kategoriában
alkotott - Fölöttünk is lopnak, 17jj, az új évben nagyszer ű ! -‚ maradandó és értékes, $ ezzel bebizonyította, hogy múvelheti ő jobban is ezt
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a kényes ingerkedést, ha - megengedik.
Pintér sokoldalúan érdekl ődő és
nyugtalan. Ez a kötet azonban évtizedekre eldöntheti a vajdasági humoros írások sorsát, hiszen nem sikertelen törekvésr ől van szó, kit űnő
kötetet olvashatunk. Ezért várjuk a
folytatást, talán egy humoristaciklust, amely igazolja a mondást, hogy
igeniis van vajdasági humor, hiszen a közelmútban megrendezett
szabadkai esten több mint négyszáz
személy várta a humort csinálók
felléését, akik azóta hasonló. rendezvényeket sürgetnek az Ëletjel
szerkeszt őinél.
A szező bátran kizárja a felesleges mondatokat, szavakat, tömören
fogalmaz, néhány vonás és kész a
típus. Igaz, leggyakrabban Önmagát
festi meg. Az életb ől vett minden
egyes alakja vagy önmaga személyének a belehelyezése az életbe majdnem minden írásban sikerült. Nehéz
volnakülön-külön osztályozni a legjobb írásokat, amelyeket - sajnos
- mert csonkítottak, mert a dialógusokból tárcák születtek. Nagy kár,
hogy ez a műtét megtörtént, mert
például a színjátszó csoportok évek

óta sürgetnek színpadra irt jeleneteket, egyfelvonásosokat. nrzésem szerint a kötet megjelentetése túl sok
bábát igényelt. Jobb lett volna a
munkát a szerz őre bízni. A humor
nálunk nem jár .gyermekc.ip őben, s
nem hinném, hogy - oszbályozva a
maga kereteiben - lemaradása a
többi műfaj mögött maratoni távval
mérhető, s hogy idővel nem lenne
aktuális. Sőt!
Könyvkiadásunknak ebben a fázisában valósággal ünnep a Van benne valami. Nyugodt lelkiismerettel
odatehetjük a könyvtárak polcaira.
A helyét is könnyen kijelölném, de
szeretném, ha 'önállóan mosolyogna
ránk egy sarokban várva a többieket, a társakat: Balázs Pált, Kopeczky Lászlót, Varga Gézát, Kiss Istvánt, Bogdánfi Sándort, Horváth
Gytörgyöt, Krekovics Ferencet, Kopeczky Csabát, akikre bizonyára
ösztönző hatással lesz.
Nem az ünneprontás szándékával
mondom, de megérdemelt volna egy
rövid előszót, mert végs ő esetben a
humorista ds ember és - talán ez
nem is lényeges - író, aki nem unalomból, hanem szüksághől írja azt,
amit ír...

BARÁCIUS ZOLTÁN

A „DEMITOLOGIZÁLT" NIEGOŠ

ČEDO VUKOVI Č : SucflUšte.
Obod, Cetinje, 1971.
Čedo Vuković (1920), a mai Crna Gora irodalmának jelent ős prózairója,
két évvel ezel őtt regényben dolgozta fel Petar Petrovi ć Njegoš, a XIX.
század egész délszláv irodalmának,
Crna Gora püspökfejedelmének s
klasszikus költőjének életét 's egyben alkotóművészetét Is. Njegoš legkiemelked őbb műve a Hegyek koszorúja, (Gorski vijenac), amely
századunkban két fordításban is került a magyar olvasó kezébe: az első, Veselin Djijsalović újvidéki tanér

műve volt 1902-ben, sajnos, már akkor erősen avatag magyar nyelven,
így műve elsikkadt; másodszor pedig 1941-ben e sorok írójának a fordításában, a Budapest könyvkiadó
gondozásában, de ez a kötet Is rág
eltűnt már a súlyosra fordult id őben, s már antikváriumokban sem
kapható. Njegoš másik nagy költ ői
műve A mikrokozmosz fénye (Lu Ča
mtkrokozma) még magyar fordításra vár.

Crna Gora népe, ha nem is hódolt be a töréknok, de évszázadokig
állami önállóság nélkül élt, s hol a
bőröknek, hol Velencének fizetett
sarcot. Csak a XIX. század elején
sikerült a Petrovi ć családból származó I. Petar püspökfejedelemnek
a Crna Gora-i törzseket egyesítenie,
s azok elismerték korlátlan hatalmát. Fejedelemságe ekkor három világhatalommal, Törökországgal, Velencével és Ausztriával folytatott létéért diplomáciai küzdelmet, s a távoli orosz cársággal mint védn őkével állt kapcsolatban. (Rá valóban
illenek Ady szavai: kompország
volt.) I. Petar halála után (181) országát uruYkalöć c5ére, a Njegušiból
származó Radera hagyta, aki el őször
szerzetes lett, majd Pétervárott püspökké szentelték. A püspökfejedelmi trónt II. Petár néven foglalta el.
A testileg-lelkileg jól fejlett, éles
eszű fiatalemberben égett a tudásvágy, rengeteget tanult, olvasott,
kétszer Is járt Oroszországban, s
eredetiben olvasta Dantét, Petrarcát,
Miltont, Byront, Puskint. A nagy
írók es gondolkodók m űveinek tanulmányozása lassanként költ ővé
érlelte, s a »cetinjei remete« els ő
zsengéi után mér olyan m űvekből
fordított anyanyelvére, mint az Iliász, az nek Igor hadairól, habár
ezeket is a szerb népi deseterac formában.
Első gondja az volt, hogy országában tekintélyét meger ősítse, a
belső békét megszilárdítsa, s a patriarkális törzsi rendszert korszer ű
állami közigazgatással váltsa fel. Iskolákat létesített, nyomdát alapított,
bevezette az adórendszert, s ez váltotta ki népe körében a legnagyobb
ellenállást. (Az adót a nép »harácsnak tekintette, s nem akart fizetni.) Arra törekedett, hogy az akkor
vele szomszédos Ausztriával és Törökországgal a közös határokat megállapítsa és az ország függetlenségét
formálisan is elismertesse. Szándékait, jórészt orosz segítséggel, sikerült is megvalósítania, eközben azonban a felvilágosult uralkodó és egy
személyben költ ő, nem egy olyan lépésre vált kénytelen rászánnia magát, amely lelkiismeretével ellenkezett. (A lázadók felszámolása, bebörtönzése stb.) S miközben országa viszonyait rendezte, nem tévesztette szem el ől, hogy népe a szerb
nép része ás a délszláv népek köös-

ségébe is tartozik. Ëszakon, Ausztriában Viík Stefanovi ć Karadžić a
szerb irodalmat a nép nyelvén akarta az akkori szlavjaxioszerb helyébe állítani(melyet a pravoszláv
egyház körömszakadtáig védelmezett), .a Crna Gora-i pLIspökfejede
lem mér akkor a nép nyelvén írta
verseit, noha az Orosz hatásokat sem
tudta elkerülni.
Az irodalomtörténet mindeddig
leiietőleg úgy foglalkozott a püspökfejedelem költővel, hogy elfeledkezett vagy háttérbe szorította mindazokat a körülményeket, amelyek a
költő romantikus vagy »mitologizált
alakjának árthattak volna, ezzel
szemben Čedo VukoviĆ Njegoš-regényében semmit sem retusál, nem az
idealizált férfiszépséget állítja elénk,
hanem fájdalmas testi ás lelki vívódésait és azokat a küzdelmeit is,
amelyeket a felvilágosult államtérfi sokszor az ellene támadékkai
szemben vív. Vakovié annak megemlítéér ő1 som feledkezik meg, hogy
Njegoš ellenfeleinek jó ideig a cári
udvart is sikeiiüĺlt félrevezetnie és a
költ őt »gYanússá« tenni, mondván,
hogy pazarol ás népe ellene van.
(Ezért a cári hatóságok pétervári
útja alkalmából jó hat hétre Pszkovbá internálják Is.) Röviden: ez a regény »demitologizálja Njegoš személyét és reális képét igyekszik
megrajzolni. Mindezt pedig úgy cselekszi, hogy nem szahályos id őrendi krónikát ír életér ől, hanem
egyetlen napját ragadja ki, azt a
napot, amikor élete vége felé, halálosan betegen hazatér Itáliából, hogy
szülőhazája földjén haljon meg. A
regény Kotor (Cattaro) városának
kiköt őjében kezdődik, amikor is a
beteg költőt hordszékbe ültetik és
így viszik át a Lovčen hegyi útján,
melyet villámok véstek a hegyoldalba, s miközben a pihenés egyes
stációin a jelen pillanatairól kapunk
képet, egyben a költ ő belső monológjaibél megismerjük múltját, töprengéseít, vívódásait, harcait az ellene támadókkai, saját népének
egyes törzsf őivel, az osztrákokkal,
tör(kösökkel, veloncésekkel, -s őt a
cári udvar barátaival is. Ezek a belső monológok közelítik meg legjobban a regény művészi csúcspontjait is. A regényíró képe megalkotásához nem csupán az irodalomtörténetet, annak ragyogó ás komor részeit vetíti elénk, hanem a költ ő
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műveit, olvasmányait, eredeti feljegyzéseit Is felhasználja, s így
mintegy önkéntelen vallomást kapunk életéről, bels ő problémáiról.
Ezek a bels ő monológok egyes helyeken líraI töltést kapnak, a valóban megrendítőek. A szerz őnek
mind lírai feszültségben, mind a felhasznált kifejezésekben sikerült Njegoš költészetébe beleélnie magát, r
biblikus erej ű népi nyelvezetük magasztos szépséget is ad nékik. VukoviĆ e művéb ől kitűnik, hogy alaposan tanulmányozta a költ ő jegyzeteit ás olvasmányaiból Is b őven idéz,
nyilván a költő feljegyzései alapján,
és ezeket az idézeteket szervesen
bele tudja helyezni a regény szövegébe. (Főleg Dante Isteni színjátékából idéz.) Minél Inkább közeledik a regény a végéhez, ezek a belső monológok egyre inkább a költ ő
látomásaivá válnak, s lázas szürrealista képek zuhatagát csillogtatja
meg az olvasó előtt. A költő, immár
a biztos halál felé közeled ő útján,
valóban ítélőszéket tart önmaga és
életműve fölött; nemcsak népe, az
egyszerű emberek ítélkeziését hallja, hanem lelkiismerete, bels ő sugallatainak a szavát Is.
A költő utolsó útja, Čedo VikoviĆ művészi emelkedettég ű megf ogalmazásában, az egyes pihen ők stációival, képeivel a 'kálváriajárás
megrendít ő erejével hat és hatalmas
freskókat bont ki az olvasó szeme
előtt. A Kotortól Cetinjéig vezet ő
úton a főhős tudatos ás tudatalatti
világa társul elénk, az álom ás ébrenlét lázas álmaival, a püspökfeje-

delem egész élete, s vele együtt környezetének élete is, a Crna Gora-i
nép egész története ás ebben a történetben Njegoš, a püspökfejedelem
ás költő sorsa. A költő megáll Crna
Gora, de az egész világ színe előtt
is, legfőleépen pedig lelkiismerete
előtt, s így várja az ítéletet m űvére
és cselekedeteire. Ez az ítélet pedig
nem hangzik cl, hanem az olvasóban
kell elhangzania; leszámolás az államférfi ás a kólt ő igazságaival ás
tévedéseivel, tetteivel, félelmeivel és
rémületeivel, mindazzal, amit az
emberért vagy az ember ellen elkövetett. S mindez egyetlen könyvben,
több mint háromszáz oldalon, az
igazságkeresés szenvedélyével.
S mondjuk meg: nem könny ű olvasmány Čedo Vuković összegez ő
életregénye, s űrítetten ás azzal a tömiirséggel, amely Njegošra oly jellemző. S nem könny ű, különösen a
magyar olvasó számára, hiszen a
regényíró utalásaival lés odavetett
kiépelvel feltétlenül kevesebbet mond
a magyarországi olvasónak, mint a
jugosz]iáviaiinak. Mégis merem remélni, hogy eljön egyszer az ideje,
amikor az a regény magyarul is
megjelenhet. De ezt feltétlenül meg
kell el őznie - vagy legalábbis kísérnie - a Hegyek koszorúja méltó
ás egyelőre végleges magyar kiadásának.
Távoli álom? A recenzens, csaknem ötven évi úttör ő munka után
hiszi, hogy sokkal közelebb állunk
megvalósításához, mint a század
elején. Sakkal közelebb, mint hinnők.

CSUKA ZOL TÁN

A MŰ VÉSZET VÉGSŐ LÉNYEGE

LISE és OTO BIliAjLJI-MRlN: Henri Rousseau.
Corvina Kiadó, Budapest, 1973.
A művészettörténészekt ől nem vár- hanem komoly elmélyedést, a monhat az olvasó színes, változatokban datsövésekre újra meg újra való
gazdag ás filmszalagszer űen perg ő visszatérést mindaddig, amíg a szöcselekmányt tartalmazó olvasmányt, veg jelentését teljesen be nem fo-

rLsI.]

gadja. Az eszbétikai elemzés, a tárgyilagos adatok, a műalkotások részletes leírása és az analógiák uralják
ezeket a m űveket az értékrend gondos megindokolásával. A legtöbb
művészettörténész a maga egyéni
fegyeimét parancsolja olvasójára, tekintet nélkül arra, hogy az ötödik
vagy a tizedik oldal után leteszi a
könyvet, vagy a mondanivalóban
teljesen feloldódva végigolvassa.
Oto Biihalji-Merin művészettörténész és felesége, ljise, a Belgrádi
Nemzeti Múzeum m űvészettörténésze - egymást tökéletesen kiegészítve - Olyan m űvet adtak ki Henri
Rousseau-ról, a századforduló naív
fest éről, amely a fennebb említett
tudományosan kimért, esztétikailag
alapos és kisé hideg hangvételt ől
eltér ően rekonszenvez ő melegséggel
tölti el azt az embert, aki ezt a
könyvet fellapozza. Egy pillanatra
se feledkezzünk meg arról, hogy m űvészettörténészt eszközeiben, vízióiban, komponáló készségében gazdagítja az a ritka erénye, ha egy szené1yben tehetséges író és kritikus
is. Ezek az erények Oto Bihalji-Merinben szerencsésen találkoznak, és
lírai leikialkata a témaválasztásban,
de nem: hanem a keresésében rátalált azokra az alkotó m űvészekre,
akiknek képzeletvilágát az ihletés
pillanatában érzékszerveik a költészettel, a poétikus víziókkal telítik
meg.
Ebből a műből kiérz ődik, hogy
az író elő re kiérlelt koncepcióval
ült az íróasztalhoz, és nem szaggatottan ír a fest őművész munkáiról,
indulásáról, egyéni hangjának megleléséről, belső küzdelmeiről a teljes kibontakozásig, hanem egy olyan
remekül hangszerelt kötetet ad a
művészetkedvel őnek (és nemcsak a
művészetkedvel ő nek!) a kezébe, amely Henri Rousseau-nak az író és
művészettörténész árnyalatokban
meglepően gazdag eszközeivel megírt életregénye is. Egyedülállóan az
Mereskovszk&j Leonardo da Vinci
című életregényéhez nem hasonlíthatom, amely ugyan szintén eleitól
végig lebilincsel ő mű, de mindvégig
kiérezni bel őle, hogy egy tehetséges
regényíró írta, nagy rutinnál, de
nem volt művészettörténész, s ebb ől
a néz őpontból nem is tudott belemerülni az olasz reneszánsz nagy
mesterlének alkotásaiba. Inkább m Űhelytitkait aknázta ki, és élelmesen

a cselekmény kilombosításához Leonardo da Vinci életének drámai
részleteit: magánéletét tárta fel.
Oto Bihalji-Merin - ha életpályáját és eddigi m űveit nézzük szerénységében is lkiemelkeclõ ember, kivételes tehetséggel megáldott
sokoldalú egyéniség: író, kritikus, a
haladó szellem ű művek könyvkiadója (a NOLIT megalapítója volt),
forradalmár, aki 1936-ban részt vett
a spanyol polgárháborúban, rn űvészettiörténész és soha nem nyugvó
lélek: ennek köszönhet ő, hogy a fölszabadulás után a szocialista Jugoszlávia m űvészeti és művelődéspolitikai életének egyik leglelkesebb
szervezáje és irányítója volt.
Ma már tudjuk, miután életm űvének java előttünk ismeretes, hogy
a fenti adottságok mellett lírai lelkialkata, mintegy mágnesként, von
zotta ót a naiv m űvészet felé. Ennek a sokáig »mellékhajtásnak« tekintett művészeti irányzatnak igazi
mélységeit Ő fedezte fel, el őbb itthon, azután Európában. M űvei A naívok világképe. iKõln, 1956; Naív m űvészet Jugoszláviában. Belgrád, 1963 és Lipcse, 1983; Krsto Hegeduui ć. Prága, ű985 - olyan kiemelked ően művészi szintű alkotások,
hogy majd mindenik már eddig is
több nyelven jelent meg, s ennék a
maga nemében egyedülálló munkának méltó elismeréseként a Bécsi
Egyetem - tíz évvel ezel őtt - 1964ben Herder-díjjal tüntette Id.
Henri Rousseau-ról írt könyve
legújabb alkotásai közé tartozik, és
Körber Ágnes komoly m űgonddal
végzett fordításában ma már a magyarországi műviészetkedvelő közönség, a magyar alkotó m űvészek és
művészettörténészek Is élvezettel olvashatják a naiv m űvészet francia
áttörőjének életét és művészetét.
Henri Rousseau - mint a legtöbb primitív m űvész - nem volt
hivatásos fest ő , csak amolyan komolyan nem vett peintre dimanche'. Hol volt akkor Jean Cassou,
aki védłiszárnya alá fogadta őket?
Henri Rousseau polKi tudja?!
gári foglalkozása is elüt mindattól,
ami valamilyen úton a m űviészethez
vezethet. Egy kis városkában vámhivatali tisztviselő volt a múlt században: majdnem »senki'. Körmölt
a kis irodájában, és szabad idejében hegedülgetett. Ügy tudott hegedülr.i, hogy nyomorúságos vámhiva...
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taU fizetése mellett még heged űórákat Is adott. És - titokban - eleinte
senkinek se vallotta be - vonzódott a festészethez. Egyik barátjától
megtanulta az ecsetkezelést, s a maga módján festegetni kezdett. Els ő
festményei olyanok voltak, mint a
naív íróknál az ákombákomok, amelyek-ben Kosztolányi a népi kifejezésmód rejtett, ismeretlen formáit
kereste. Pontosan már nem lehet
megmondani, el őtte hány vázlatot,
képet festett, amikor els ő naiv festményével - még a- századforduló
előtt - megjelent egy kollektív tárlaton. A rendezők beengedték, mert
tudnivaló, hogy Párizs libre ville,
ott egyes szalonokban mindenki kiállíthat: még •a fficeseit is. És amikor első naív festmányével megjelent a tárlaton ez a Szegény, kopott
legény, a kritikusok finom gúnnyal
azt írták róla: »... a vámos lesteget.« Ez a »várnos« gúnynév rajta
is maradt mindhalálig, de annyira
ártatlan lelk ű, naiv, jámbor, hiszékeny ember volt, hogy szerény mosollyal még ezt Is elismerésnek vette, és boldog volt, hogy őt még Apollinaire is alig észrevehet ő, lenéz ő mosollyal vámosnak hívja, még
Pierre Loti is, Georges Braque -is,
és a párizsi m ű-vészéletben sokan
mások, akik egy remeknek ígérkező
»cécóért« nem voltak restek és fényes, pezsg ős eśtélyt rendeztek 'tiszteletére ás ünneplésére- a Bateau
Lavoirban. Azon az estén Ő olyan
volt, mint egy clown, aki a pofonokat kapja, pedig képei akkor már ismertek voltak. A bankett. Estély a
Bateau Lavoirbczn című fejezetét
Oto Bihalji-avierin úgy írja le, hogy
aki elolvassa, soha nem felejti el...
Henri Rousseau ezen csúfondáros
estén boldog volt; dicsőítésnek vett
ott mindent, amit vele m űveltek,
mďg holtrészegen össze nem esett,
és soha az életében nem vehetett
tudomást arról, hogy embertelenül
kegyetlen komédiát űznek vele, mialatt Ő a boldogságtól örömkönnyéket hullatott. .Apollinaire - aki maga is ennek a bolond esetnek egyik
szervezője volt, és Braque és Picasso - írta róla: -Kevés m űvészt
ért annyi gúny életében, mint a vámost,. és kevés ember fogadta olyan
nyugodtan a gúnyolódást ás a gorombáskodást, mint ő."
De ez az egyszer ű, jámbor lélek
ás természetimádó a maga korában
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olyan képeket festett, amelyek (a

Menyegz ő, Jurtiet apó fogata, Az alvó cigánylány, Harc a tigrissel, Labdajátékosok)

mint Oto BihaljiMerin írja - még Picassóra, Braque-ra Is hatottak, ás kitörölhetetlen hatást gyakoroltak az utána k ővetkező nemzedékre, melynek tagjai
fölfedezték benne, vázlatain, képein
a '.kölfői naivitásnak, őszinteségnek
ás felülmúlhatatlan képalkotó fantáziájának eredeti ás csodálatos sugárzását-.
-

Az író szinte vattásan halk léptekkel, mesteri kézzel vezeti olvasóját ezeken a keser űségekkel teli
utakon át a vámos vízióinak leny űgözően vibráló képeihez. Nem volt
'maestro-, még -halálában sem. Csak
egy na-ív fest ő, aki mint egy szürke,
egyszer ű, névtelen »vámos felnyitotta a »vámsorompókat« a m űvészet végs ő lényege el őtt.
Életében ő maga se-m tudta, és
nem is álmodott róla, hogy halála
után majd egyszer - a megért őutókor jóvoltából - alkotásai a - világ legnevesebb galériáiba kerülnek
Párizstól Moszkváig és New Yorkig
ás Japánig. És élete vágyálma is teljesült, hogy A m űrész első feleségéarcképe a párizsi Musée du
Louyre gy űjteményébe került.
Apollinaire, az ünnepelt- nagy
költ ő a vámos temetérén jelen volt.
Lehet, hogy nagyon keser űen nyelte
le a naiv fest ő smára rendezett
bolond estély emlékeit, s meghajolva a sokáig jelentéktelennek miin ősített fest ő igazi nagysága el őtt, Igy
írta meg sírversé-t:
nek

'Figyelj ránk, kedves Rousseau,
Eljöttünk köszönteni téged
Delaunay, a -felesége meg Queval Úr
[ás én.
Mérünk ne vámold meg icsomagunk [az ég kapujában
Festéket, ecsetet ás vásznat hoztunk,
Hogy fesd le az igazi fé ńy szent
[nyugalmában,
Miként egykor az án arcképemet, A csillagok arcát.Keszthelyi Rezső fordítása)
És szülővárosában - Lavalban
-‚ melynek tanácsa nem vett t őle

egyetlen olcsó iáron megajánlott képet sem, eltemették.
Lehet, hogy azóta szobrot állítottak neki a derék lavali polgárok,
mert ha a városi tanács tagjai jól
összedugják a fejüket, akkor még
a halhatatlanok emlékére is juthat
egy kis pénz.

De az is lhet, hogy egy szobrászművész ma már ingyen megalkotja a mellszobrot, és fel is állítja
egy áldozatkész k őfaragó által készített egyszer ű talpazatra, mert ilyen emberek még vannak a világon, amely nem győzi kend őzni szégyenfoltjait...

LÉVAY ENDRE

KÉT JÓL SÍKERÜLT SZAKISKOLAI TANKÖNYV

VAJDA J(ZSEF: A magjar irodalom könyve a szakiskolák I. osztálya
s741Tf4ra.

ERDLYI LASZLO—StJLI IZABELLA: Magyar irodalom könyve a szakiskolák IV. osztálya számára.
Tartományi Tanlć önyvkiadó Intézet, fljvidék, 1973.
Ez az írás megkésett üdvözlése két
tankönyvnek, amely még tavaly jelent meg, s amelyet azóta bizonyára nagy haszonnal forganak tanárok,
diákok egyaránt.
Vajda József munkája igen jól
sikerült átdolgozása az eddig használt szakiskolai tankönyvnek. Annak
jó oldalait átmentve ebben a valóban új, érdekesebb formájában nagy
nyeresége tankönyvirodalmunknak.
Mindjárt fölt űnik a világos, célratörő, jól tagolt szerkezet. A népköltészetet tárgyaló fejezet jelent ősen b ővült, a helyesen válogatott
szemelvényekhez f űződő magyarázatok, a közölt tanulmányrészletek jól
segítik a tanulót abban, hogy elsajátítsa egy m űvészi alkotás megkőzeLítésének módját, s az itt megfigyelteket sikerrel hasznosítsa a későbbi fejezetek feladatainak megoldásában.
A többi fejezet szerencsésen oldja meg a nevelői cél (például »Itt
nem boldogul más, csak akt alkot,
aki munkás) és az óktatási cél (múfajelmélet, alapvet ő stilisztikai fogalmak) összekapcsolásét. Itt megint
dkérendiő a szemelvényék változatossága. A Szerző éppúgy merített a
régebbi, mint az éj magyar irodalomból, de a jugoszláv, s őt a világ-

irodalom is képviselve van. A stilisżtikai rész idézetei frissek, nem
tankönyvről tankönyvre vándorló
példák. Nekem azonban - személy
szerint - nagyon hiányzik Csokonai!
Egy Csokonai-dal könnyed báját,
gyönyörködtet ő muzsikáját - tapasztalatból tudom - a mai tizenéves is élvezi.
A tankönyv magyarázatainak szôvegezése világos, könnyen tanulható
aîéllrül, hogy tudományos igényéb ől
engedne. A feladatok jók, megfelelnek az elsó osztályos tanuló értelmi
- érzelmi színvonalának, néhol
azonban nem ártott volna pár kérdéssel jobban kiemelni a vers esztétikai értékét (Mondd, mit érlel;
Körúti hajnal).

Erdélyi László és Süli Izabella
közös könyve évtizedes hiányt pótol,
és méltó folytatása a III. osztály számára írt tankönyvüknek. Majdnem
lehetetlennek látszó feladatot oldottak meg eredményesen: sikerült egy
hosszú és jelentős írókban, irányzatokban igen gazdag korszakról átfogó, minden lényeget föltüntet ő képet adni. Ez azonnal látható a könyv
világos és arányos tagolásán. A szer-
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zőknek bizonyára nagy erőfeszítésükbe került, hogy a sz űkre szabott
kereteken belül megközelít ő teljességgel mutassanak be írókat, irodalmi irányokat, politikai-társadalmi
viszonyokat - és mindezt lehet őleg
alkotásokban tükröztetve. E tekintetben valóban példamutató a szemelvények válogatása. Nekem külön
öllömömre szolgál, hogy a könyv
közli a Barbárokat, Móricz novelhsztikájánalk csúcsát, ezt a prózában
elmondott balladát, ás Illyés Nem
volt elég cím ű költeményét, mely
Lukács Gyürgy szerint a háború
utáni első évtized legnagyobb verse.
(Itt vitáznék Erdélyi Lászlóval, én
nem érzem pesszirnistának a költeményt. Piles, szigorú kritika ez a
csak külső ségekben megnyilvánuló,
felszínes, patetikus hazaszeretetr ől,
amely végül is hozzájárult az ország
bukásához.) Az utolsó szakasz illyési
megfogalmazása a híres Pet őfi-sornak: Haza csak ott van, ahol jog Is
van. Itt említeném meg azt is, hogy
Tóth Árpád Körúti hajnal című verse helyett - ez meglévén az els ő
osztályos könyvben - másikat kellett volna közölni, például a költ őre
Oly jellemző Jó éjszakát című elégi-

át, amely ennek a súlyos betegséggel küszködő, újságírói robotba belerokkant, tartózkodó egyéniség ű
költőnek önarcképe ás egyúttal sajátos, művészi esközeinek is szemléltető példája.
A könyv szerzői a sok szemelvénnyel müközpontú tankönyvet
szerkesztettek. E f ő erénye mellett
meg kell említeni, hogy az összefoglaló kérdések és feladatok gondolkodásra, szinbézisre nevelik a tanulót ás emellett jól rögzítik a már
tanultakat Is. A könyv stilizálása
tömör, de egyben világos is, ás habár két Szerz ő írta, mégis homogén.
Végül hadd dicsérjem meg mindkét könyv igen szép képanyagát (az
első osztályos könyvnek küln még
a népi hangulatú pompás kis szövegközi rajzait), valamint a leveg ős,
a tanulást megkönnyiítő szedést (különösen a negyedik osztályosát). Ha
majd az Új tantervhez új könyvek
készülnek, legyenek azok is ilyen
jól használhatók, ás néhány színes
illusztrációval tegyük még szebbé
őket. (De akkor A magyar irodalom könyve legyen a IV. osztályos
könyv címe is, így magyaros
ugyanis.)

S. ZUBEK JOLÁN
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LĚVAY ENDRE

EGY NEMZEDÉK
ELINDUL
(A iabadkai homlok oreos ev(2i - 193] —1910)

A szabadkai Népkör életének két'égtelenöl egyik legjelentő sebb szakasza volt a köt háború között a harmincas évek id ő szaka. Ekkor bontakozott ki Vajdaság egyik legrégibb magYar
művel ő dési egyesületének fajai között az ifjúsági mozgalom, amely - ha nem is tekinthet ő egyértelm űen kommunista megmozdulásriak, hiszen résztvev ő i között polgári beállítottságú Fiatalemberek Is voltak - jelent ő s szerepet tölt ő tt be nem csupán a
kulturális élet épolásáhan, a kultúra terjesztésében Sznhadkán
és a külterületeken, újabb és újabb alosztályokat hozva létre, hanem ugyanakkor megvolt a politikai jelent ő sége Is.
Abban az id őben a fasizmus a vajdasági magyarok soraiban
is veszedelmesen ébredezett, s szószólói vezet ő i a magyar kisebbséget is szerették volna a krcszt ć nv nemzeti szellem, a szélsőjobboldal szolgálatába állítani. A Népkor Ifjúsági osztálya éppen ebben a l ćgköben vállalta azt a s7crepet is, hogy szembeszálljon ezzel a fosizálsra törekv ő réteogel. E harc során nemcsak a dogozók pártjával találta meg a kapcsolatot, nemcsak el ő adásain és akcióival hircicttc az antifasiszta magatartást, hanm
póldamulatóvá vált más városok fiataljai számára is.
Az egyesült ifjú nemzedéknek ezt ot id ő szakát mutatja üc
Lévay Endre Egy nemzedék elindul cím ű m ű vében. Az ír-s
teles dokumentum, mert egyrészt a fcnnmaradt régi iralok,
ző könyvek, újságcikkek tanulságával ő rökíti meg a fenvceció
fasizmussal szemben tanúsított bátor állásloglalást és einek eredményeit, másrészt a fennmaradt dokumentumokat az egykori
résztvev ő személyes visszaemlékezéseivel is kiegészíti. Ilvcn ťor
mán a népköri ifjúság munkájának hiteles megörökítése értékes
dokumentuma a szabadkai fiatalok pozitív törekvéseinek és
küzdelmének, és szervesen beletartozik a város történetébe.
A 128 oldalas, 16 értékes dokumentumot közl ő kömmvv elő fizetési ára 10 dinár.

Hamarosan meqjeeni,k az Életjel Könyvek 4. kötete
LATÁK ISTVÁN

VA SKOSZORÜ
(Lírai emlékezések)
Laták István hátrahagyott írásaból az a!kotó két arca néz
felénk: a lobogó lelk ű forradalmár, és a lassan, ködösen távolodó és verg ő désekkel teli életútjáról keser ű hangon ő szinte
számadást papírra vet ő íróé. Vannak reminiszcenciák, amelyeket a költ ő , az író inkább önmagának ir, s az ihletés pillanatában lehet, nem is gondol arra, hogy ezek a bens ő séges sorok
elhagyják dolgozószobájának négy falát, valaha is napvilágot
látnak és bepillantást nyújtanak majd életének féltve ő rzött rejtekeibe. Mert minden ember életében, lelkében vannak Olyan
gondolatok, vi'llanásszer ű élmények, talán hiteles emlékek is,
amelyeket legszívesebben örökre elhallgatva magával visz
visszahozhatatlanul.
A szerz ő Vaskoszorú címet visel ő lírai visszaemlékezései
nem egy helyen az intimitásnak ezeket a mélyb ő l felszínre hozott vonásait érzékeltetik. Életének egy ismeretlen darabját. És
annyira hitelesen, hogy még prózai költeményeiben ( ő jelélte
meg így ő ket) is mezítelenül ábrázolja a valóságot, akár a
Pincelakásban, akár a rideg Télben, vagy z ű rzavaros álomlátásaiban követjük lépteit, és újra meg újra elolvassuk az Életút

cím ű , árnyalataiban sem »csodaváró» sorait, melyek annyira
kend őzetlenek, annyira tiszta szívb ő l jöv ő k, hogy gondolatmenetében nem egy vajdasági író életútjára ismerünk, csak nem
írta még meg igy!
Posztumusz írásai között rábukkanunk a töredékekre is;
talán nem volt ereje már hozzá, hogy befejezze azt a mély
gondolatot, amely kezébe adta a tollat? Vagy töredékben akarta hagyni? . . . Ki tud ma - az író eltávozása után - ezekre
a kérdésekre feleletet adni?
A Vaskoszorú cim ű m ű ve erre és sok megválaszolatlan
kérdésre a felelet. Mert Szabadka egykori proletár költ ője itt
majd mindenik írásában a mi életünket örökítette meg, úgy,
ahogy éltük, és úgy, hogy ezt a mi valóságunkat - ahogy ő
álmodta, élte - a holnapunkban, az utánunk jöv ő nemzedék
mindennapjaiban még er ő teljesebb kibontakozással eFrják meg.

